
На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, 
бр. 10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016), члана 40. став 1. тачка 66. Статута града Зајечара („Сл. 
лист града Зајечара“ број 4/19) и члана 7. Одлуке о оснивању Буџетског фонда за развој 
пољопривреде града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“ број 14/15 и 34/17), Скупштина града 
Зајечара, по претходно прибављеној сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде, број: 320-40-1158/2020-09 од од 28.02.2020. године, на седници одржаној
16.03.2020. године, донела је 

ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ 
РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ЗАЈЕЧАР

I. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ МЕРА

Анализа постојећег стања

Географске и административне карактеристике:
Град Зајечар се налази у централном делу Тимочке Крајине и обухвата Зајечарску котлину, источни 
део Црноречке и северни део Књажевачке котлине, као и јужне делове Неготинске Крајине. Град 
Зајечар, географски, административни, политички и културни центар Зајечарског управног округа, 
налази се у Зајечарској котлини на 11 км од границе са Бугарском у међуречју и на саставцима 
Црног и Белог Тимока. На територији Града Зајечара преовлађује брдско-планинско земљиште, са
зајечарском котлином у центру.Територију града Зајечара пресецају Црни и Бели Тимок, који се код 
Вражогрнца спајају у Велики Тимок. Ова три Тимока чине основу речног система Тимок, који чини 
основу хидрографске мреже овог краја. Поред њих, територију пресецају мање речице (Лубничка 
река, Леновачка река, Горња Бела Река, Ласовачка река и др.) На територији града нема природних 
језера, али постоје вештачка (акумулациона) језера: Грлишко, Рготско
и језеро Совинац. Грлишко и језеро Совинац служе за водоснабдевање, док јe Рготско језеро 
настало сакупљањем воде у ископима (мајданима) кварцног песка код села Рготине. На територији 
Зајечара позната су два термоминерална извора: Гамзиградска Бања и Николичево.

Табела 1. Зајечар општи географски подаци (статистички годишњак 2013 РСЗ)

Површина
1069
км2

Број насеља 42

Број становника 59461
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Удаљеност од главног градада 240 км 
 
Природни услови и животна средина: 
 Основне карактеристике стања животне средине у региону града Зајечара могуће је процењивати 
на основу различитих критеријума. Посматрано са становишта питања која се односе на животну 
средину, специфичности региона одређенe су највећим делом, географским положајем региона, 
природним богатствима, наслеђем индустријског развоја и резултатима приватизације спроведене 
у последње две деценије. Посебан значај питања која се односе на животну средину произилази 
из чињенице да су сва четири „стратешка приоритета развоја“ региона - 
 
1) пољопривреда и прерада хране, 2) енергетика заснована на обновљивим изворима енергије, 3) 
туризам и 4) експлоатација и прерада минералних сировина, непосредно повезани са проблемом 
животне средине, и то највећим делом као узроци постојећег стања. Имајући у виду да се стратешки 
приоритети развоја региона највећим делом поклапају са приоритетима привредног развоја државе 
у целини, отуда нема дилема да решавање појединих питања у области животне средине зависи 
од мера и инструмената у различитим секторским политикама с једне стране, односно да у значајној 
мери зависи од мера које се предузимају на националном нивоу. Основна ограничења у погледу 
квалитета животне средине и природних вредности у региону су: • Присуство тешких метала у 
ваздуху и земљишту • Испуштање јаловине у водотокове • Непостојање интегралног мониторинга, 
посебно у погледу загађења земљишта, ваздуха и воде као и буке на локацијама рударско 
металуршких активности, инфраструктурних коридора, квалитета воде у рекама, и излива одпадних 
вода индустријских постројења  
• Инфраструктурна неопремљеност • Евакуација комуналног и опасног одпада и његово слободно 
депоновање у сеоским срединама • Утицај пољопривредне производње на квалитет земљишта • 
Појаве непоштовања релевантне планске и пројектне документације што доприноси деградацији 
простора и коришћењу појединих ресурса преко граница обновљивости • Економска неразвијеност 
и низак квалитет живота и животног стандарда и др. Ипак, према проценама, стање животне 
средине у региону града Зајечара се може означити као хетерогено. Планина Тупижница, 
северозападни обронци Старе планине, планина Дели Јован као и друга брдско планинска 
подручија представљају еколошки понос регије. С друге стране тешко су девастирана подручија 
око тока Борске реке изазване експлоатацијом минералних сировина и прерадом руде у Бору. 
Најзначајнија питања у области животне средине су: Квалитет вода; Стање земљишта; Управљање 
отпадом;  

 Квалитет вода  
Анализирајући квалитет вода на територији града Зајечара морамо да узмемо у обзир следеће 
водне ресурсе: • Реке Црни, Бели и Велики Тимок са својим сливовима • Акумулацију „Грлиште“ са 
сливом, • Акумулациона језера: Совинац, Воденичка река и Чокарош Реке Црни, Бели и Велики 
Тимок са својим сливовима Река Тимок је прекогранична река. Већи део слива налази се у Србији 
(4.607 км2 или 98%), док је мањи на територији НР Бугарске (93 км2 или 2%). Најнизводнији део 
реке чини 17,5 км дугу државну границу Србије и Бугарске. Слив Тимока припада сливу Црног мора, 
који покрива највећи део територије Србије. Према стандардној географској подели Србије 
(Марковић 1970), слив је смештен у источној Србији. Река Тимок је последња притока Дунава у 
Србији. Река Тимок настаје спајањем Белог и Црног Тимока низводно од града Зајечара. Дужине је 
85 км док је просечан нагиб око 1%. Најзначајнија притока на сектору је Борска река. Долина реке 
Тимок је прилично уска, осим непосредно након спајања Црног и Белог Тимока и у Неготинској 
котлини, где је речно дно нестабилно, са многим меандрима. Река Црни тимок извире на платоу 
Кучајских планина. Просечан пад терена у сливу је око 2,6%. Водоток је дугачак 90 км и тече у 
правцу запад-исток. Бели Тимок настаје на месту спајања Трговишког и Сврљишког Тимока, у 
близини града Књажевца. Дужина му је 50 км, док је просечан нагиб слива око 1,84%. Слив Тимока 
одликује се хетерогеним рељефом. Највећи део слива налази се у такозваном брдско-планинском 
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региону источне Србије. Највиша тачка је Миџор, на Старој планини (2.169 мнв), који је, такође, и 
највиши врх у Србији. Најнижа тачка је у равници, на месту улива реке Тимок у Дунав. Квалитет 
површинских и подземних вода Активности мониторинга у близини Борског комплекса на реци 
Велики Тимок и Борској реци вршене су у скорије време. Неколико прекорачења лимита одређених 
прописима за тешке метале, углавном бакар и никал, и за суспендоване материје, је забележено у 
Борској реци (концентрација бакра и до 16 мг/л док је лимит 0,1 мг/л). Ова ситуација је произашла, 
углавном, због цурења отпада из преоптерећених депонија у региону Бора и због изливања 
ефлуената РББа и ТИРа. Према резултатима мониторинга квалитет воде на локалитетима 
мониторинга је, углавном, у границама II и III класе, са вредностима појединих параметара које 
индикују IV класу. Ови резултати указују на незадовољавајући квалитет воде. Разноврсност флоре 
и фауне Регион је хетероген према укупним природним карактеристикама. Разноврсност 
климатских прилика, разуђеност рељефа, опсег надморске висине као и утицај околног подручија, 
доприносе значајној биолошкој разноврсности на појединим подручијима слива Тимока. 
Равничарски предели и интензивно коришћење земљишта условили су значајне промене у 
природним стаништима у доњем делу слива Тимока. Последњи остаци нативне шумске вегетације 
очувани су у уским појасевима и зонама дуж реке. Обале реке су ограничено доступне људима јер 
представљају граничну зону. Стога се доњи део сектора сматра важним са становишта заштите 
биолошке разноврсности и представља „зелени коридор“, значајан за миграторне врсте. 
Деградација земљишта Преко 4.000 хектара најплоднијег пољопривредног земљишта уз Борску 
реку и Велики Тимок у Србији и у Бугарској јако је загађено тешким металима и другим токсичним 
материјама, због рударске индустрије. То укључује и 450 хектара дуж Бугарског дела реке Тимок, 
који је под утицајем прекограничног загађења. Постоје стари планови за рекултивацију 
контаминираног земљишта, али су фондови за имплементацију несигурни. Акумулација „Грлиште“ 
Вода је један од најважнијих природних ресурса чији се недостатак већ региструје у многим 
деловима света. Због тога је од великог значаја заштита расположивих вода од загађивања, као и 
њихово рационално коришћење. Систем за водоснабдевање града Зајечара и појединих сеоских 
насеља састоји се из два изворишта Акумулације "Грлиште" и карстно врело "Тупижница" и 
Постројења за пречишћавање воде и резервног изворишта - бунара у приобаљу Белог Тимока. 
Акумулација "Грлиште" као део система за водоснабдевање града Зајечара и околних сеоских 
насеља формирана је као површинска акумулација у коју се уливају Ласовачка и Леновачка река. 
Вода из акумулације се гравитационо допрема до Постројења за пречишћавање воде где подлеже 
комплетном третману пречишћавања (предхлорисање, таложење, озонирање, филтрација и 
нормално хлорисање), док се вода из карстног врела "Тупижница" и вода из бунара у приобаљу 
Белог Тимока само хлорише. Квалитет воде у притокама Акумулације Притоке Акумулације за 
водоснабдевање “Грлиште” - Ласовачка и Леновачка река понекад пресушују током лета. У 
пролећном периоду, када ове реке имају највећу количину воде, концентрације фосфора и азота 
које доспевају у Акумулацију су највеће (дневне количине унетог азота могу износити 600 до 800 kg 
а фосфора до 100 kg) што доводи до погоршања квалитета воде и изазива бујање алги у летњем 
периоду. Испитивања су показала да су Ласовачка и Леновачка река знатни загађивачи 
Акумулације. То је и разумљиво обзиром да ове реке до свог улива у Акумулацију пролазе кроз 
сеоска насеља у којима није регулисан проблем отпадних вода и одлагање чврстог отпада 
(Лесковац, Горња Бела Река, Леновац, Ласово и Врбовац). Акумулације “Совинац”, “Чокарпш” и 
“Воденичка река” Акумулације “Совинац”, “Чокарпш” и “Воденичка река” су наменски изграђене 
акумулације и користе се за наводњавање. Укупан капацитет ових акумулација је 600 000м3 .  
• Стање земљишта  
Основне карактеристике земљишта на подручју општине су : -Смоница је плодно земљиште, тешког 
механичког састава, ре-акције земљишта 5-6 пх, сиромашно фосфором, средње обезбеђено 
калијумом и добро обезбеђено хумусом. - Смеђе кисело земљиште је лако земљиште, плитко, 
сиромашно НПК, киселе реакције земљишта. - Алувијална земљишта су лака за обраду, добро 
обезбеђена хр-анљивим састојцима и погодна за производњу интензивних култура. Зајечарска 
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општина се налази у континенталном климатском појасу. Клима је влажно умерена, са топлим и 
сувим летом и умерено хл-адном зимом, што указује да општина има умерено континенталну климу. 
У коришћењу пољопривредног земљишта на подручју територије града највећи проблем су 
демографска кретања и недостатак радно активног становништва у селима за бављење 
пољопривредом. Због наведеног је велики део пољопривредног земљишта запарложен и не 
обрађује се. Један од великих проблема општине је деградација пољопривред-ног земљишта у 
долини Тимока као последица испуштања отпадних вода од стране РТБ Бор, чиме је запирићено и 
угрожено 3.000 ха најплодније земље.  
• Климатске карактеристике  
Град Зајечар се налази у континенталном климатском појасу. Клима је влажно умерена, са топлим 
и сувим летом и умерено хладном зимом, шта указује да Зајечар и околина имају умерено 
континенталну климу. Најхладнији месеци су у просеку јануар (са просечном температуром ваздуха 
0,8 ºC) и фебруар, а најтоплији јул (са просечном температуром ваздуха 22.6 ºC). У последњој 
деценији клима је се знатно изменила. Присутне су њене варијације које указују да више нема 
прецизног временског периода у којем траје зима или лето, као што је то било раније. Сада су летњи 
месеци изузетно жарки са дневним температурама које достижу и до 40°C док су ноћи у просеку 
свеже. По тој разлици дневне и ноћне температуре у току лета, сувим и жарким летима клима у 
овом крају све више поприма обележја пустињске климе. Зиме су благе и са мало падавина, али у 
појединим периодима температура силази и преко 15°C испод нуле. У зајечарском басену дувају 
ветрови слични кошави, најчешће североисточни, док повремено дувају ветрови са правца Карпата 
и Старе планине. Ветрови су најчешћи у пролеће и јесен. Град се јавља ретко. Задњи забележени, 
који је нанео велика оштећења објектима, датира из августа 2002. године. Током године укупне 
падавине у просеку износе 608.7 мм. Присутне су њене варијације које указују да више нема 
прецизног временског периода у којем траје зима или лето, као што је то било раније. Сада су летњи 
месеци изузетно жарки са дневним температурама које достижу и до 40°Ц, док су ноћи у просеку 
свеже. По тој разлици дневне и ноћне температуре у току лета, сувим и жарким летима, клима у 
овом крају све више поприма обележја пустињске климе. Зиме су благе и са мало падавина, али у 
појединим периодима температура силази и преко 15°Ц испод нуле.  
 
Стање и трендови у руралном подручју 
 
Демографске карактеристике и трендови:  
Становништво је најважнији фактор укупног развоја Града. Зајечар карактерише процес 
демографског пражњења. Укупан број становника константно се смањује, посебно број радно 
способног становништва и младих. Град Зајечар обухвата једно градско и 42 сеоска насеља у 
којима, према попису из 2011.год, живи 59.461 становника. Територија града Зајечара обухвата 
29.47% територије Зајечарског округа, као и 1.21% од укупне територије Републике Србије.Изузев 
самог града сва остала насеља су сеоска. У погледу броја становника и величине сеоских насеља 
ова села су различитог типа. Према броју становника, највећа насеља су: Велики Извор (2.399), 
Грљан (2.379), Звездан (1.602), Рготина (1.452), Вражогрнац (1.069) и Велика Јасикова (819), док на 
другој страни нека насеља имају близу стотинак становника: Лесковац (80), Прлита (90), Јелашница 
итд. Према попису из 2011 градско насеље Зајечар има укупно 38.165 становника, што чини 64.18% 
од укупног броја становника Зајечарског округа, а са 0.83% у укупном броју становника Републике 
Србије. Знатније смањене градског становништва последица је значајнијих миграција градског у 
односу на сеоско становништво у граду. Имајући у виду негативну стопу природног прираштаја 
може се закључити да је укупно смањење становништва последица негативног природног 
прираштаја, а да је знатније смањење градског у односу на сеоско становништво последица веће 
склоности градског становништва ка миграцији (пре свега младих људи) према већим центрима или 
иностранству. Густина насељености у урбаној зони износи чак 393 становника на км2, док је у 
селима свега 22 становника по км2. Демографску слику Зајечара карактеришу смањење природног 
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прираштаја, неповољна миграциона кретања, старење становништва као и смањење броја радно 
активних становника, а све то за последицу има демографско пражњење ових простора. Овај тренд 
је посебно изражен у руралном подручију, пре свега у селима подтупижничког реона и селима која 
се граниче са општином Неготин, на северу Зајечарског округа. 
 
Табела 2. Општи подаци о насељима и kaтастарским општинама, 2012 
 

 Општина Округ 
   
Број насеља 42 173 
   
Просечна величина насеља км2 25,4 20,9 
   
Број градских насеља 1(5МЗ) 5 
   
Број осталих насеља 41 169 
   
Просечна величина катастарске општине(км2) 25,4 20,9 
   

 
 
 
Диверзификација руралне економије:  
Oдржање и побољшање социјалних и економских услова живота, посебно у удаљеним руралним 
областима која су највише погођена депопулацијом, и на тај начин осигурање животности села, 
јесте основни циљ дивезификације руралне економије. Инвестирање у руралну економију и у 
руралне заједнице је од виталне важности за повећање квалитета живота у руралним областима, 
преко побољшаног приступа основним јавним услугама и повећању могућности за запошљавање и 
самозапошљавање становништва руралних подручија, а посебно младих људи и жена. Прављење 
руралних подручија атрактивнијим такође тражи промоцију одрживог раста и генерисање нових 
могућности, као и олакшање приступа новим информационим и комуникационим технологијама. 
Диверзификација самих пољопривредних газдинстава ка непољопривредним активностима, помоћ 
за непољопривредне активности и јачање веза између пољопривреде и других сектора руралне 
економије имају посебно важну улогу у томе. Пад броја запослених је, пре свега, последица 
решавања проблема вишка запослених у зајечарским предузећима. Овај процес чији су покретачи 
транзиција и приватизација није само са негативним последицама (повећање броја незапослених 
и стварање социјалних тензија), већ има и позитиван импулс на повећање продуктивности и 
ефикасности привреде. Неопходно је напоменути да је реални број незапослених вероватно мањи 
oд приказаног због чињенице да се значајан број становника града Зајечара бави пољопривредом 
или неким обликом сиве економије (трговина или неке производне делатности у радњама које нису 
регистроване). Према попису из 2011. године од укупног броја евидентираних незапослених лица 
5122 лица су она са претходним радним искуством а 2279 се први пут запошљава. Највећи број 
привредних субјеката који послују на територији Зајечара су мала и средња предузећа. Тренутно, 
након пропадања, затварања или приватизације већине великих предузећа, локална привреда се 
своди на већи број мањих и средњих предузећа која, лагано али сигурно, почињу да ослушкују 
потребе тржишта, што локалног, што регионалног, државног и међународног и крећу да одговарају 
на те потребе. Највећи број МСП-а се бави управо трговином, у аутопревозничкој делатности, али 
су заступљени и у свим сферама производње и услуга (здравству, стоматологији, ветерини, 
информисању и др.). Број предузетника у 2015. година био је 1127, а привредних друштва и задруга 
382 
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Рурална инфраструктура: Обзиром да у руралну инфраструктуру нису улагана значајнија 
средства више од две деценије, и стање инфраструктуре је, у појединим деловима територије града 
Зајечара, у веома лошем стању. Саобраћајна инфраструктура је релативно очувана и у солидном 
стању у селима која су позиционирана уз магистралне путеве Зајечар-Неготин, Зајечар-Ниш и 
Зајечар-Београд. Међутим, села која су удаљена од ових главних саобраћајница а удаљена и од 
града имају веома дотрајалу путну мрежу, а самим тим и отежану саобраћајну комуникацију. Ту, 
пре свега спадају села у подтупижничком реону – Ласово, Леновац, Лесковац, Бела Река, 
Мариновац и Заграђе, затим села у подножју планине Дели Јован – Глоговица, Дубочане и Мала 
Јасикова, као и села која се граниче са општином Неготин – Метриш, Кленовац, Брусник и 
Табаковац. Водоводну мрежу из градског водовода имају следећа села: Леновац, Горња Бела Река, 
Лесковац, Грлиште, Грљан, Вратарница, Вражогрнац, Рготина, Трнавац, Николичево, Чокоњар, 
Јелашница, Шљивар, Лубница, Планиница, Звездан, Гамзиград, Гамзиградска Бања, Велики Извор, 
Халово, Градсково и Шипиково. Остала сеоска насеља имају своје интерне водоводне мреже, које 
су углавном грађене пре више деценија и функционишу са више или мање проблема. Мрежа 
атарских путева је услед неадекватног одржавања у прилично лошем стању. Локална самоуправа 
у сарадњи са Министарством пољопривреде и заштите животне средине улаже одређена средства 
за поправку и санацију атарских путева. Зајечар са околином има све природне услове за развој 
пољопривреде. У долинама река Црни и Бели Тимок изразито плодно земљиште и могућност 
наводњавања омогућавају развој ратарства (у оквиру њега и повртарства), док брдско- планинско 
земљиште (подтупижнички крај, обронци Дели Јована и др.), са великим бројем пашњачких 
површина, омогућавају успешан развој сточарства. Богатство шума и ловних подручја омогућавају 
развој лова, док је риболов заступљен на акумулационим језерима и рекама. У новије време граде 
се и приватни рибњаци за узгој рибе. Пласман производа је могућ у великим потрошачким центрима 
(Зајечар, Бор, Неготин, Књажевац), који су на кратким удаљеностима од пољопривредних рејона и 
повезани путном и железничком мрежом.  
 

Показатељи развоја пољопривреде 
 
Пољопривредно земљиште: Укупне земљишне површине на подручју града Зајечара износе 
106.807,81 хектара од којих пољопривредне површине чине 68.950,78 хектара или 64,6% укупне 
површине територије града Зајечара. Од укупне површине расположивог пољопривредног 
земљишта (61.625 ха) код РПГ, 30.742 ха (44,6%) је у коришћењу и налази се код 6.165 
регистрованих пољопривредних газдинстава. Од овог броја газдинстава чак 1876 газдинства има 
парцеле до 2.0-5,0 ха (укупне површине 6,276 ха). Парцеле величине 5,0 до 10,0 ха има 1437 
газдинства и оне чине укупно 10202 ха. Парцеле мање од 1,0 ха има 1279 газдинстава и оне чине 
укупну површину од 752 ха. За територију Зајечара карактеристичан је велики број типова и 
варијетета земљишта. Међу овим доминирају смонице, алувијални наноси, смеђа кисела и 
лесивирана земљишта, псеудоглеји, планинска и кречњачка земљишта. Поред ових, присутна су и 
земљишта оштећена отровним гасовима и флотацијским материјалом. У зависности од типа, 
начина експлоатације и пољопривредне културе која се узгаја, плодност је различита. У целини, 
земљишта су слабо обезбеђена калцијумом, слабо киселе реакције, слабо до средње обезбеђена 
хумусом. Садржај фосфора и калијума у земљиштима варира у широким границама, а најчешће су 
средње, или слабо обезбеђена. 
 
Табела 3. Земљиште - подела по намени (*Попис пољопривреде 2012) 
 

ЗАЈЕЧАР-земљиште ха  
  
Пољопривредно земљиште коришћено и 
некоришћено 106.807 ха 
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Пољопривредно расположиво земљиште 
код РПГ 68.950 ха 
   
Пољопривреднио земљиште у коришћењу 
код РПГ 61.625 ха 
    
1
. Оранице 21.225 ха (5469 рпг) 
   
2
. Ливаде 7.852 ха (3840 рпг) 
   
3
. Виногради 463 ха (2565 рпг) 
   
4
. Воћњаци 984 ха (2255 рпг) 
    
5
. Шуме 14.856 ха 
      

Вишегодишњи засади: Од вишегодишњих засада најзаступљенији су воћњаци и виногради. 
Воћњаци се простиру на око 1.100 хектара са следећом заступљеношћу воћних врста: Вишња око 
350 хектара, шљива око 300 хектара, јабука око 150 хектара, ораси око 60 хектара, крушка око 50 
хектара, кајсије око 30 хектара, лешници око 30 хектара. Све остале воћне врсте су на преосталих 
130 хектара. У задњих неколико година примећено је интензивно повећање парцела под воћем. 
Тренутно влада велико интересовање за формирање нових воћњака и то углавном код газдинстава 
која се до сада нису интензивно бавила воћарством. Ако се сагледа структура воћњака код РПГ од 
2255 РПГ који се баве воћарством или виноградарством на површини од укупно 983 ха од којих на 
595 ха су воћњаци плантажног типа, а на 388 ха екстензивни тип воћњака. Од воћних врста највише 
је заступљена вишња на око 318 ха, шљива са 291 ха, јабука са 143 ха, орах са 58 ха, крушка 47 ха, 
лешник са 25 ха, бресква 17 ха и остало воће на мањим површинама (* попис пољопривреде 2012 
г.). Виногради заузимају 463 хектара и од тога на 11 хектара се гаје сорте са географским пореклом, 
на 411 ха остале винске сорте и на 41 ха сорте за јело. Иако је виноградарство маргинална грана 
пољопривреде на територији града Зајечара, чињеница да се ова територија граничи се две 
познате винске регије – Неготинском и Књажевачком, као и чињеница да су климатски услови као и 
земљиште јако добри за бављење овом граном пољопривреде, потенцијали за развој винарства и 
подрумарства су велики. Крмно биље по попису 2011 год заузима 5900 ха код 3191 рпг. 
 
Табела 4. Воћњаци по типу производње (*Попис пољопривреде 2012) 
 

РПГ - 2255 Воћњаци (ха) 
  
Укупно 983 ха 
  
Плантажни 595 ха 
Екстензивни       388 ха 

 
Сточни фонд: Сточни фонд на територији града Зајечара је већ деценијама у константном 
опадању. Депопулација руралне средине на нашој територији као последицу носи и смањење 
сточног фонда. По попису пољопривреде из 2012 године 6.442 комада говеда чува 1.781 
газдинство, а од тога 905 газдинства имају 1 или 2 комада а само 23 газдинства чува 20 и више 
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говеда. Такође 17.756 свиња се чува у укупно 3.664 газдинства. Од тог броја 1.548 газдинства чува 
1 или 2 комада а само 6 газдинства чува преко 50 свиња. Овце се чувају у 1.888 газдинстава и има 
их 14.180 комада. Од тога 1.247 газдинства чува од 3 до 9 грла, више од 50 грла чува само 10 
газдинства а од њих само 2 газдинства имају стада са више од 100 оваца. Живина се чува у 4.321 
газдинству а од тога у 4.024 газдинства имају јата мања од 50 грла. Само 5 газдинства има јата 
већа од 1.000 грла. Осим овога, на нашој територији се налазе и две фарме Делта аграра и то 
фарма свиња са око 20.000 свиња и фарма говеда са око 650 грла. Из овога се лако закључује да 
велики број газдинстава стоку чува углавном за своје потребе и производи врло мале вишкове за 
продају. Неком мало озбиљнијом сточарском производњом се бави мање од 40 газдинстава са 
територије града Зајечара, што је мање од 1% од укупног броја регистрованих пољопривредних 
газдинстава. Веома је битно напоменути да су услови за равој сточарства на овој територији 
изузетни. На брдовитим пределима са надморском висином између 250 и 1.100 метара, на 
падинама Тупижнице, Дели Јована и малим делом Мироча и Старе планине, су велика 
пространства изузетних пашњака и ливада на којима се некад чувало десетак хиљада грла стоке. 
Умерено континентална клима и довољно воде на тим пределима употпуњују те услове и чине их 
изузетно повољним за сточарску производњу  
Табела 5. Број грла стоке (*Попис пољопривреде 2012)   
 

Говеда 7.804 грла 
Свиње 37.764 грла 
Овце 14.180 грла 
Живина 102.295  

 
Механизација, опрема и објекти: Застарела и дотрајала механизација, недостатак савремене 
опреме и стари и нефункционални објекти су велика кочница и велики баласт у пољопривредној 
производњи . Од око 4.358 регистрованих пољопривредних газдинстава око 4.200 домаћинства 
поседује 9.235 трактора. Међутим само 88 комада је млађе од 10 година. Највећи број трактора је 
старости преко 20 па и преко 30 година. Комбајне има око 420 домаћинстава. Од 498 комбајна, 491 
комад је старији од 10 година. Са осталом механизацијом је још лошија ситуација. Осим плугова 
којих има 4.542 комада и приколица којих има 4.014 комада све остало је у веома малом броју. Тако 
берача кукуруза има само 140, сетвоспремача само 120, растурача минералног ђубрива 1.026, 
растурача стајњака само 81, сејалице 1.891, прскалице 1.258, косилице 2.840 итд. Поред тога што 
су ове прикључне машине старе, израубоване и углавном мале има их и у недовољном броју у 
односу на број газдинстава. Слична је ситуација и са другом опремом. Према попису пољопривреде 
2012 г. на територији града Зајечара налази се 630 пластеника и 2 стакленика. Објекти за чување 
стоке су углавном стари више деценија, мали и нефункционални. 
 
Табела 6. Објекти за смештај стоке на газдинству (*Попис пољопривреде 2012) 
 

Тип објекта Број објеката Капацитет објеката 
   
Објекти за смештај говеда 4.541 33.714 
   
Објекти за смештај свиња 4.932 54.035 
   
Објекти за смештај кока 3.147 313.196 
   
Остали објекти 1.763 36.735 
   

 
Радна снага: Све послове на газдинствима обављају углавном чланови газдинстава. Веома мали, 
незнатан број газдинстава, узима додатну радну снагу и то сезонског типа, у време бербе на пар 
дана и слично. На половини газдинстава послове обавља 1 или 2 лица, на око 1.950 газдинстава 
послове обавља 3 до 4 лица а на преосталих око 400 газдинстава послове обавља 5 и више лица. 
Ниво обучености радника на газдинствима се углавном своди на пољопривредно искуство стечено 
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праксом, и то је случај на више од 4.000 газдинстава. На свега 118 газдинстава послове обавља 
лице које је завршило средњу пољопривредну школу, на само 103 газдинства послове обавља и 
лице које је завршило вишу или високу пољопривредну школу. На 214 газдинстава послове 
обављају и лица која су завршила неки курс у области пољопривреде. Недостатак или мали ниво 
пољопривредног образовања у смислу савремених технологија у пољопривреди је велика 
препрека и велики проблем у добијању бољег и квалитетнијег пољопривредног производа по нижој 
производној цени. 
 
Табела 7. Газдинства према броју чланова и стално запослених на газдинству 
(*Попис пољопривреде 2012) 
 
Град Зајечар Укупно пољопривредних газдинстава Укупно РПГ 1-2 лица 3-4 лица 5-6 лица 
      
*РПГ 6.165 4196 3815 1963 358 
      
 
Структура пољопривредних газдинстава: Пољопривредна газдинстава регистована на 
територији града Зајечара, којих има 4196, обрађују укупно око 31.000 хектара. Највећи број 
газдинстава има у свом поседу од 2 до 5 хектара, разбацаних на мање парцеле којих у просеку има 
6 што такође представља велики проблем у пољопривредној производњи. Највећи број газдинстава 
се бави пољопривредом за своје потребе или производњом врло малих вишкова, што производњу 
чини скупом и нерентабилном. Највећи број газдинстава је „сваштарског“ типа, без примарне 
пољопривредне гране, тако да су лица која обављају радне задатке на газдинству радно 
ангажована и до 14 сати дневно и баве се и ратарством и повртарством и сточарством и воћарством 
и др.  
Производња пољопривредних производа: Територија града Зајечара је врло погодна за 
воћарску производњу што су пољопривредници и сами увидели па су у задњих пар година 
дуплирани засади вишње а перманентно се повећавају и засади шљиве, јабуке, дуње. Треба 
напоменути да је град Зајечар у прошлости био значајан произвођач купине и за ову воћну врсту 
постоје одличне предиспозиције али на жалост ова производња је у приличној мери уништена. Што 
се тиче повртарске производње она је на веома ниском ступњу технолошког и техничког развоја, па 
су и поред врло добрих услова у долини река Црни Тимок, Бели Тимок и Тимок произведене 
количине толико мале да не подмирују ни домаће локално тржиште. Град Зајечар је био значајан 
произвођач меса и велики извозник јунећег, свињског и овчег меса. У сеоским срединама је 
приметна експанзија узгоја оваца и коза и већа потражња за прерађевинама од козјег млека. Пошто 
постоји велики број напуштених пашњака који дуго година нису третирани никаквим хемијским 
средствима, врло је лако организовати органску производњу меса. Треба нагласити да сточарска 
производња има традицију у овим крајевима јер се велике површине земљишта налазе на 
надморским висинама преко 400 м, што одговара производњи сточарске производње због испаше 
и обезбеђења сена. Сточарска производња на територији града Зајечар пре свега је заступљена 
кроз гајење оваца, говеда, свиња, и живине.. Говедарство и производња млека су гране у којима 
Зајечар има велику перспективу како због добрих терена за развој говедарства тако и због 
вишедецениске навике и великог искуства руралног становништва у узгоју говеда и производњи 
млека. Овчарство је такође грана у којој имамо доста предности у односу на многе друге регионе 
које се огледају у добрим пашњацима у брдско планинским пределима наше регије и у 
вишедецениској навици и искуству становништва у узгоју оваца. И поред тога овчарство тренутно 
није на завидном нивоу у овим крајевима. Ратарска производња је врло ограничена земљишним 
ресурсима и требала би да се планира тако да задовољи потребе у исхрани локалног становништва 
и у исхрани стоке која се узгаја на овом простору. Неке веће тржишне вишкове по конкурентној цени 
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није могуће произвести. Остала пољопривредна производња нема битнију улогу у пољопривредној 
производњи града Зајечара.   
Земљорадничке задруге и удружења пољопривредника:У циљу унапређења економских и 
других интереса пољопривредних произвођача путем унапређења пољопривредне производње и 
повећања продуктивности рада у производњи, успешније набавке потребног репроматеријала, 
успешнијег организовања производње, организованог наступа на домаћем и страном тржишту и 
остваривања права у односу на државне и друге органе као и квалитетнијег коришћења програма 
домаћих и страних фондова пољопривредника, треба основати нове пољопривредне задруге и 
удружења пољопривредника. На територији града Зајечара регистровано је 6 задруга од којих раде 
само две. Остале задруге су лошем финансијском положају и не обављају своју делатност. На 
територији града постоји више удружења из области пољопривреде али активна су два удружење 
пчелара "Грљан" и "Тимок"и удружење воћара "Зајечарско воће". У сарадњи са Пољопривредном 
стручном саветодавном службом "Агрознање" и Привредном комором Зајечар интензивно се ради 
на подизању свести пољопривредника о значају и предностима удруживања. 
 
Трансфер знања и информација: Због лоше стручности и обучености наши пољопривредни 
произвођачи на својим поседима производе релативно скуп и недовољно квалитетан производ, који 
није конкурентан ни на домаћем ни на страном тржишту. Из тог разлога изостаје организовани откуп 
а и на локалном тржишту – на пијацама и у пиљарама, се производ тешко продаје. Пољопривредна 
саветодавна стручна служба "АГРОЗНАЊЕ" Зајечар има саветодавну улогу у пољопривреди, 
организује едукације пољопривредних произвођача, врши прaћeњe и извeштaвaњe o сeзoнским 
пoљoприврeдним рaдoвимa, из oблaсти зaштитe биљa и рeгистрoвaњe прoмeтa пeстицидa, пружа 
стручну помоћ при формирању и раду удружења пољопривредника, издaје стручне публикaциjе и 
користи све друге видoве jaвнoг инфoрмисaњa пољопривредних произвођача. Из тог разлога, 
перманентно треба радити на трансферу знања, вештина и информација и припремати наше 
пољопривредне произвођаче за отворену тржишну утакмицу која ће ускоро и код нас почети да се 
игра. Што више семинара, предавања, студијских путовања, појачани рад саветодаваца и других 
видова едукације треба укључити у годишње планове рада. 
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ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ МЕРА И ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА 
 
 
Табела 1. Мере директних плаћања 
 
   Планирани 

буџет 
Износ 
постицаја 

Износ Максимални 
износ 

  
   

подстицаја по 
  

Редни Назив Шифра 
за текућу 
годину по јединици подршке по Пренете 

 

кориснику (%) 
 

број мере мере без пренетих 
мере 
(апсолутни кориснику (ако је обавезе 

 
(нпр. 30%, 
50%,  

   
обавеза (у 
РСД) износ у РСД) 

80%) 

дефинисан) 
(РСД)   

        
         
         
 УКУПНО        
          
 
 
Табела 2. Мере кредитне подршке 
 
   Планирани 

буџет 
Износ 
постицаја 

Износ Максимални 
износ 

  
   

подстицаја по 
  

Редни Назив Шифра 
за текућу 
годину по јединици подршке по Пренете 

 

кориснику (%) 
 

број мере мере без пренетих 
мере 
(апсолутни кориснику (ако је обавезе 

 
(нпр. 30%, 
50%,  

   
обавеза (у 
РСД) износ у РСД) 

80%) 

дефинисан) 
(РСД)   

        
         
         
 УКУПНО        
         
 
 
Табела 3. Мере руралног развоја 
 
    Износ Максимални   

   
Планирани 
буџет подстицаја износ подршке   

Редни 
Назив мере 

Шиф
ра за текућу годину 

по 
кориснику по кориснику Пренете  

број мере без пренетих (%) (нпр. (ако је обавезе 
 

  
   обавеза (у РСД) 30%, 50%, дефинисан)   
    80%) (РСД)   
        

1 
Инвестиције у физичку имовину 

101 14.800.000,00 70 120.000,00 0,00 
 

пољопривредних газдинстава 
 

       
        
 Успостављање и јачање       
2 удружења у области 102 300.000,00 100 60.000,00 0,00  
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 пољопривреде       
        
3 Управљање ризицима 104 800.000,00 60 40.000,00 0,00  
        

4 
Одрживо коришћење 

201.1 300.000,00 100 300.000,00 0,00 
 

пољопривредног земљишта 
 

       
        
5 Органска производња 201.3 300.000,00 70 50.000,00 0,00  
        
 Економске активности у циљу       
 подизања конкурентности у       

 
смислу додавања вредности 
кроз       

 прераду као и на увођење и       

6 
сертификација система 

304 500.000,00 60 100.000,00 0,00 
 

безбедности и квалитета хране, 
 

       
 органских производа и       
 производа са ознаком       
 географског порекла на       
 газдинствима       
        
 УКУПНО  17.000.000,00     
         
Табела 4. Посебни подстицаји 
    

Износ Износ 
Максимални   

   Планирани 
буџет износ подршке 

  

   постицаја по 
подстицаја 
по   

Редни Назив мере Шифра 
за текућу 
годину 

јединици 
мере кориснику по кориснику Пренете  

број  мере без пренетих 
(апсолутни 

(%) (нпр. 
30%, 

(ако је обавезе  
   обавеза (у 

РСД) дефинисан) 
  

   
износ у РСД) 50%, 80%) 

  
    

(РСД) 
  

        
         
 Подстицаји за        
 промотивне        
1 активности у 402 2.000.000,00 0,00 100 0,00 0,00  
 пољопривреди и        
 руралном развоју        
         
 УКУПНО  2.000.000,00      
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Табела 5. Мере које нису предвиђене у оквиру мера директних плаћања, мера кредитне подршке, 
мера руралног развоја и посебних подстицаја 
   Планирани 

буџет 
Износ 
постицаја 

Износ Максимални 
износ 

  
   

подстицаја по 
  

Редни Назив Шифра 
за текућу 
годину по јединици подршке по Пренете 

 

кориснику (%) 
 

број мере мере без пренетих 
мере 
(апсолутни кориснику (ако је обавезе 

 

(нпр. 30%, 
50%, 

 

   
обавеза (у 
РСД) износ у РСД) 

дефинисан) 
(РСД)   

     80%)    
         
 УКУПНО        
         
 
Табела 6. Табеларни приказ планираних финансијских средстава 
Буџет Вредност у РСД  
   
Укупан износ средстава из буџета АП/ЈЛС планираних за реализацију 
Програма подршке за 

19.000.000,00 
 

спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја (без 
пренетих обавеза) 

 
  

   
Планирана средства за директна плаћања 0,00  
   
Планирана средства за кредитну подршку 0,00  
   
Планирана средства за подстицаје мерама руралног развоја 17.000.000,00  
   
Планирана средства за посебне подстицаје 2.000.000,00  
   
Планирана средства за мере које нису предвиђене у оквиру мера директних 
плаћања, 

0,00 
 

кредитне подршке и у оквиру мера руралног развоја 
 

  
   
Пренете обавезе 0,00  
   
 
Циљна група и значај промене која се очекује за кориснике: Техничко-технолошка опремљеност 
пољопривредног сектора захтева значајније инвестиције у модернизацију производње 
пољопривредних газдинстава, као и опрему, технологију и јачање производног ланца. У складу са 
Стратегијом пољопривреде и руралног развоја највећи део средстава је управо намењен расту 
конкурентности. Мера инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава подржава 
мала и средња пољопривредна газдинства у циљу унапређења средстава и процеса производње, 
продуктивности, конкурентности као и технолошког оспособљавања газдинстава у складу са ЕУ 
стандардима, а све ради постизања веће економске ефикасности, веће оријентисаности ка тржишту 
и дугорочне одрживости. Циљна група мера подршке су и Удружења из области пољопривреде и 
млади пољопривредници који би желели да почну неку инвестицију из области пољопривреде. Иако 
пољопривредна газдинства карактерише неспецијализована производња, кључни проблем овог 
сектора је уситњеност поседа, високи трошкови производње и немогућност утицаја на цене у ланцу 
трговине, слаба техничка опремљеност газдинства, односно застарела механизација, низак степен 
образовања и стручне оспособљености итд. Циљ овог Програма је управо унапређење 
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конкурентности и ефикасности производње малих пољопривредних произвођача, њихово 
удруживање и заједничко наступање на тржишту. На овај начин утицаће се на подизање општег 
квалитета живота и мотивисаности младих људи остану на селу, баве се пољопривредом и могу 
да живе од свог рада. У 2020 год један од циљева овог Програма је и повећати број 
пољопривредних домаћинстава која раде осигурање усева и животиња у циљу заштите од 
елементарних непогода које су све чешће у вегетационој сезони на нашем подручју. 
 
Информисање корисника о могућностима које пружа Програм подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике руралног развоја: Програма мера подршке за 
спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја града Зајечара за 2020. годину 
биће oбјављен у “Службеном листу града Зајечара”, на огласној табли Градске управе Зајечар и 
месним канцеларијама, на веб страни града и у локалним медијима. Подстицајна средства 
додељиваће се путем јавних позива (конкурса) који ће детаљније дефинисати критеријуме и рокове 
за кориснике подстицаја. Јавним позивом ће бити тачно дефинисана дужина трајања јавног позива 
или конкурса за сваку инвестицију посебно. Потенцијални корисници биће благовремено 
обавештени преко медија (локалне телевизије, портали, радио станице и друштвене мреже) као и 
на предавањима и трибинама. У цео процес реализације кампање биће укључена и ПССС 
Агрознање. Кроз конкурсе пољопривредни произвођачи биће информисани о условима, 
критеријумима и потребној документацији. Од 2018 године отворена је и посебна канцеларија за 
директан контакт пољопривредних произвођача са стручним лицима у ЈЛС где свакодневно могу 
телефоном или лично без заказивања и најаве добити све информације везане за реализацију 
конкурса као и помоћ у попуњавању апликација.  
 
Мониторинг и евалуација: Комисија за подстицање развоја пољопривреде града Зајечара (у 
даљем тексту: Комисија) која управља средствима Буџетског фонда за развој пољопривреде града 
Зајечара има задатак да врши надзор над исправношћу коришћења додељених бесповратних 
средстава. Комисија ће у поступку одобравања подстицајних средстава проверити наводе у 
конкурсној документацији, утврдити и проверити тачност приложене документације, вршити 
провере изласком на терен и по потреби тражити доставу додатне документације. Кандидати који 
су аплицирали за доделу субвенција за пољопривреду приликом контроле на газдинству дужни су 
да омогуће Комисији на увид предмет инвестиције, као и несметани обилазак на терену (увид у 
парцелу под засадом са којим се конкурише за средства) или увид  
у купљена грла говеда, оваца или коза, као и механизацију и опрему за која се аплицира за 
субвенцију Града Зајечара. Чланови Комисије за свој рад и изласке на терен имају права на 
надокнаду која је утврђена Решењем Градског већа број 02-250/2018 од 10.12.2018 године. Уколико 
Комисија на терену утврди да корисници средстава нису испунили своје обавезе дефинисане 
Уговором са Градом чињенице ће верификовати записником. након тога Комисија је дужна да 
донесе Одлуку којом се утврђује да се тим корисницима утврђује забрана коришћења средстава 
Буџетског фонда на период од 3 године. Комисија за пољопривреду на крају буџетске године 
организује састанке са корисницима средстава по Програму подршке, ради добијања информација 
о успешности реализованих мера и оствареним резултатима и ради добијања података о 
потребама за увођењем нових или иновацију/кориговање постојећих мера. На основу 
систематизованих података Комисија прати годишњу реализацију, остварене резултате и ефекте 
спроведених мера Програма и даје предлог о даљем спровођењу истих или увођењу нових мера 
подршке. 

II. ОПИС ПЛАНИРАНИХ МЕРА 
 
 
2.1. Назив и шифра мере: 101 Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава 
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2.1.1. Образложење: Техничко-технолошка опремљеност пољопривредног сектора захтева 
значајније инвестиције у модернизацију производње пољопривредних газдинстава, као и опрему, 
технологију и јачање производног ланца. У складу са Стратегијом пољопривреде и руралног 
развоја највећи део средстава је управо намењен расту конкурентности. Мера инвестиције у 
физичка средства пољопривредних газдинстава подржава мала и средња пољопривредна 
газдинства у циљу унапређења средства и процеса производње, продуктивности, конкурентности 
као и технолошког оспособљавања газдинстава у складу са ЕУ стандардима, а све ради постизања 
веће економске ефикасности, веће оријентисаности ка тржишту и дугорочне одрживости. 
Сточарска производња се углавном одвија на малим фармама, односно пољопривредним 
газдинствима. Постоји мали број газдинстава са више од 10 музних крава. У већини случајева, 
пољопривредна домаћинства имају 2-5 музних крава. Већина тих газдинстава нема сталних 
тржишних вишкова млека. Квалитет млека које се предаје млекарама није на завидном нивоу. 
Постојећи објекти су стари и нису грађени према технолошким нормама. Заступљени су 
традиционални системи узгоја. Иако ова газдинства карактерише неспецијализована производња, 
кључни проблем овог сектора је уситњеност поседа, високи трошкови производње и немогућност 
утицаја на цене у ланцу трговине, слаба техничка опремљеност газдинства, односно застарела 
механизација, низак степен образовања и стручне оспособљености итд. Пољопривредна 
газдинства, због неповољног економског и социјалног стања, нису у могућности да сама обезбеде 
довољно средстава за модернизацију производње. Модернизацијом постојећих објеката, 
повећањем расног сточног фонда, куповином модерне опреме и савремене механизације, 
заснивање нових производних засада и улагањем у складишне и прерадне капацитете на 
пољопривредним газдинствима могуће је побољшати економске аспекте деловања и знатно боље 
испуњавати захтеве одржавања природних ресурса, заштите и добробити животиња и безбедности 
хране. У периоду од 2017 до 2019 три године колико се спроводи Програм подршке 
пољопривредном развоју на територији града Зајечара постоји значајно повећање интересовања 
пољопривредника посебно за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава. 
 
2.1.2. Циљеви мере: Стабилност дохотка пољопривредних газдинстава, повећање производње, 
побољшање продуктивности и квалитета производа, смањење трошкова производње, унапређење 
техничко-технолошке опремљености пољопривредних домаћинстава. Сектор: Млеко - Повећање 
ефикасности, конкурентности и одрживости производње млека путем циљаних инвестиција на 
малим и средњим газдинствима; Повећање квалитета млека, усвајање добре пољопривредне 
праксе, као и прилагођавање производа захтевима савременог тржишта, достизање стандарда у 
области добробити и здравља животиња, хигијене и заштите животне средине и унапређење 
производне инфраструктуре и опреме. Применом мере остварује се подршка локалне самоуправе 
пољопривредним газдинствима и у циљу повећања сточног фонда у говедарству на територији 
града Зајечара уз истовремено очување и унапређење расног састава.; Сектор: Воће, грожђе и 
поврће – Подизање нових засада, модернизација сортног састава и повећање укупне количине 
сировог воћа неопходне за изградњу нових прерадних капацитета; Иако ова газдинства 
карактерише специјализована производња, кључни проблем овог сектора је уситњеност поседа. 
Такође, високи трошкови производње и немогућност утицаја на цене доводе до ниског нивоа 
профита, а самим тим и до немогућности инвестирања у нове капацитете. Низак степен 
образовања и стручне оспособљености ствара потешкоће када је реч о правилној употреби 
савремене опреме и коришћењу инпута, сортирању, паковању и складиштењу и примени 
савремених метода за наводњавање. Побољшање квалитета машина и опреме ради смањења 
губитака у току и након бербе; Повећање површина под интензивним засадима; Повећање 
површина које се наводњавају.Интервенције у оквиру ове мере ће бити усмерене на подршку за 
инвестициона улагања произвођача приликом заснивања нових производних засада и за 
инвестициона улагања у опрему и механизацију, што ће уз редовну примену савремене 
агротехнике давати високе, квалитетне и стабилне приносе. Сектор: Пчеларство – Пчеларство 
представља малу, али изузетно атрактивну пољопривредну делатност, која последњих година 
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почиње да се тржишно усмерава у правцу прихватања услова и стандарда ЕУ. Повећање 
производње пчеларских производа а самим тим и повећање прихода домаћинствима и повећање 
степена запослености у овом сектору. За даљи успешан развој пчеларства на подручју Града 
Зајечара посебно је важно да се настави са побољшањем расног састава и квалитета пчелињих 
матица, да се активно ради на повећању броја пчелара и као и пчелињих заједница по једном 
пчелару, као и да се посвети посебна пажња здравственом стању пчела. Посебну пажњу треба 
посветити „пчеларима" који имају од 5 до 10 пријављених кошница како би се њима пружила помоћ 
да повећају своје капацитете. 
 
2.1.3. Веза мере са националним програмима за рурални развој и пољопривреду: Овом мером 
програма подржавају се мала домаћинства и газдинства да напредују ка конкурентнијој 
пољопривредној производњи. Ова мера је у складу са Националним програмом руралног развоја 
за период од 2018-2020 године. Мера је усклађена са стратешким циљем Стратегије пољопривреде 
и руралног развоја 2014 – 2024 Републике Србије и то: 1. Раст производње и стабилност дохотка 
произвођача; 2. Раст конкурентности уз прилагођавање захтевима домаћег и иностраног тржишта 
и техничко-технолошко унапређење сектора; 3.Одрживо управљање ресурсима и заштита животне 
средине; 4. Унапређење квалитета живота у руралним подручјима и смањења сиромаштва; Сви 
корисници подстицајних средстава су у обавези да дају изјаву под кривичном и материјалном 
одговорношћу да нису користили подстицајна средства ни из једног другог фонда за меру за коју 
подносе захтев за подстицај.   
2.1.4. Крајњи корисници: Крајњи корисници мере су: -физичка лица са пребивалиштем на 
територији града Зајечара – носиоци регистрованог пољопривредног газдинства са активним 
статусом за 2020. годину; -правна лица, регистрована у Националном регистру пољопривредних 
газдинстава у складу са Законом о пољопривреди и руралном развоју; 
 
2.1.5. Економска одрживост: За реализацију ове мере није потребно подносити бизнис план или 
пројекат о економској одрживости улагања (подноси се доказ о прибављеној ствари, односно рачун 
или уговор о набавци предмета инвестиције). Износ појединачних давања неће износити више од 
120.000,00 динара по кориснику у оквиру једног сектора. Корисници ће моћи да користе више 
инвестиција у оквиру једног сектора. 
 
2.1.6. Општи критеријуми за кориснике:  
1) Корисник (физичко или правно лице) треба да има регистровано пољопривредно газдинство 
уписано у Регистар пољопривредних газдинстава, са активним статусом;  
2) у случају да није власник земљишта, мора да има закључен уговор о закупу тог земљишта, на 
период од најмање пет (5) година од дана подношења захтева за коришћење подстицаја.  
3) да је измирио пореске обавезе према локалној самоуправи  
4) да има пребивалиште на територији града Зајечара  
5) да се инвестиција реализује на територији града Зајечара  
6) да у регистру има пријављен одговарајући сточни фонд (податке о врсти животиња и броју 
газдинства (ХИД) на којима се држе или узгајају или одговарајућу површину под воћем.  
7) једно регистровано пољопривредно газдинство може у једној календарској години користити 
средства по више конкурса у оквиру једног сектора, за доделу субвенција за развој пољопривреде 
града Зајечара у укупном износу до 120.000 динара.  
8) приликом избора корисника бесповратних подстицајних средстава предност имају подносиоци 
пријава који нису у претходним годинама користили подстицајна средства која је додељивао град 
Зајечар.  
9) корисник субвенције не може за исту инвестицију користити у једној години средства из 
националних фондова и фондова ЈЛС, односно ако иста инвестиција није предмет другог поступка 
за коришћење подстицаја.  
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10) да добављач и подносилац захтева не представљају повезана лица при чему се повезаним 
лицима, у смислу овог Програма, сматрају: носилац и чланови породичног пољопривредног 
газдинства, супружници, ванбрачни партнери, крвни сродници у правој линији, крвни сродници у 
побочној линији закључно са трећим степеном сродства, сродници по тазбини до другог степена 
сродства, усвојилац и усвојеник, лица између којих је извршен пренос управљачких права и лица 
која су повезана у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица. 
 
2.1.7. Специфични критеријуми:  
Сектор-Млеко:  
-Прихватљиви корисници за инвестицију 101.1.1 (набавка квалитетних приплодних грла млечних 
раса: говеда, оваца и коза): су пољопривредна газдинства која на крају инвестиције поседују у свом 
власништву, односно у власништву члана РПГ: 3-100 квалитетних приплодних грла говеда млечних 
раса, односно 10-300 квалитетних приплодних грла оваца/коза.  
-Прихватљиви корисници за инвестиције 101.1.3.; 101.1.9.;101.1.10.; 101.1.11.;101.1.13.; су 
пољопривредна газдинства која поседују у свом власништву, односно у власништву члана РПГ од 
2-19 млечних крава.  
Сектор: Воће, грожђе и поврће: 
Прихватљиви корисници за инвестицију 101.4.1 су: - Регистрована пољопривредна газдинства која 
на крају инвестиције имају: мање од 2 ха јагодичастог воћа; односно мање од 5 hа другог воћа.  
- У случају подизања нових или обнављања постојећих (крчење и подизање) производних (са 
наслоном) засада воћака, имају на крају инвестиције: 0,1-50 hа јагодастих врста воћака или 0,3-100 
hа другог воћа. -Корисник подстицаја за подизања нових засада је у обавези да у року од 5 година 
спроводи неопходне агротехничке мере.  
Прихватљиви корисници за инвестиције 101.4.3.; 101.4.4; 101.4.16; 101.4.19; 101.4.20.; 
101.4.21.;101.4.24.;101.4.25.; 101.4.28.; су РПГ која: 
 -имају: мање од 2 ха јагодичастог воћа; односно мање од 5 hа другог воћа, односно 0,1- 50 hа 
цвећа, односно 0,2-100 hа винове лозе.  
- имају мање од 0,5 hа пластеника или мање од 3 hа производње поврћа на отвореном простору  
Корисник подстицаја у обавези је да наменски користи, не отуђује и не омогућава другом лицу 
коришћење предмета подстицаја у року 5 (пет) година од дана исплате подстицаја за набавку 
машина, опреме и механизације, у складу са законом који уређује подстицаје у пољопривреди и 
руралном развоју.  
Сектор: Пчеларство  
Прихватљиви корисници за инвестиције 101.6.2; су:  
-У сектору пчеларства прихватљиви корисници треба да имају 5-500 кошница регистрованих код 
ветеринарске станице. -Да је произвођач извршио обележавање пчелињих друштава и 
регистрацију пчелињака на територији града Зајечара;-Предност при одобравању имају корисници 
са мањим бројем регистрованих пчелињих друштава .  
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2.1.8. Листа инвестиција у оквиру мере: 
 
Шифра  

Назив инвестиције 
   

инвестиције 
   

    
      

101.1.1  
Набавка квалитетних приплодних грла млечних раса: говеда, 
оваца и коза    

      

101.1.3 
 

Опрема за мужу, хлађење и чување млека на фарми, укључујући све елементе, 
материјале и  

 
инсталације 

   
     
      
101.1.9  Машине за примарну обраду земљишта    
      
101.1.10  Машине за допунску обраду земљишта    
      
101.1.11  Машине за ђубрење земљишта    
      
101.1.13  Машине за заштиту биља    
      

101.4.1 
 

Подизање нових или обнављање постојећих (крчење и подизање) вишегодишњих 
засада воћака,  

 
хмеља и винове лозе 

   
     
      

101.4.3 
 

Подизање, набавка и опремање система противградне заштите у воћњацима и 
вишегодишњим  

 
засадима 

   
     
      
101.4.4  Подизање/набавка жичаних ограда око вишегодишњих засада    
      

101.4.16 
 

Набавка опреме за орезивање, дробљење, сечење и уклањање остатака након 
резидбе воћних  

 
врста 

   
     
      
101.4.19  Машине за примарну обраду земљишта    
      
101.4.20  Машине за допунску обраду земљишта    
      
101.4.21  Машине за ђубрење земљишта    
      
101.4.24  Машине за заштиту биља    
      
101.4.25  Машине за убирање односно скидање усева    
      
101.4.28  Машине, уређаји и опрема за наводњавање усева    
      
101.6.2  Набавка опреме за пчеларство    
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2.1.9. Критеријуми селекције: 
      
Редни 

Тип критеријума за избор Да/Не Бодови 
 

број 
 

     
     
1 Подносилац захтева лице млађе од 40 год да 2  
     
2 Подносилац има пребивалиште на селу да 5  
     

3 
Подносилац није користио средства за субвенционисање пољопрвреде 
од ЈЛС у 2017 год. да 3  

     

4 
Подносилац није користио средства за субвенционисање пољопрвреде 
од ЈЛС у 2019 год. да 3  

     

5 

Подносилац није користио средства за субвенционисање 
пољопривреде од ЈЛС у 2018 

да 3 
 

год.   
     
6 Подносилац укључен у пројекат Делта Аграра "Наше село" да 5  
     

 
2.1.10. Интензитет помоћи: Град Зајечар врши повраћај средстава кроз накнаду дела трошкова 
од укупно прихватљивих трошкова умањен за износ средстава на име пореза на додату вредност.: 
• Набавка квалитетних приплодних грла млечних раса говеда (женска телад 2-14 месеци и јунице 
старости од 14 -  
31 месеца); • за набавку квалитетних приплодних грла, оваца и коза- набавка шиљежица, 
шиљежана, двиски и двисаца старости до 24 месеца; • набавку опреме за мужу , хлађење и чување 
млека; • набавку прикључне механизације за ратарство у функцији производње хране у сточарству 
• за набавку квалитетног садног материјала воћа; • набаку жичаних ограда, механизације и опреме 
за примарну и допунску обраду земљишта, ђубрење, заштиту биља и наводњавање/одводњавање 
за воћарску и виноградарску производњу, производњу садног материјала и повртарску 
производњу; • oпремање система противградне заштите у воћњацима и вишегодишњим засадима 
• за набавку опреме за пчеларство; МЛЕКО 101.1.1. набавка квалитетних приплодних грла млечних 
раса говеда:  
101. 1.1.интензитет 70% од инвестиције по кориснику(без ПДВ-а). -женска телад и јунице 
(старости 2-31 месеца) - максимум 120.000-рсд/кориснику -шиљежице, шиљежани, двиске и двисци 
старости до 24 месеца - максимум до 100,000 рсд по кориснику 101.1.3. опрема за мужу, хлађење 
и чување млека на фарми, укључујући све елементе, материјале и инсталације 101.1.3. интензитет 
70% од инвестиције по кориснику(без ПДВ-а), максимум 100.000 рсд по кориснику 101.1.9.;101.1.10.; 
101.1.11.;101.1.13;  
прикључна механизација за ратарство 101.1.9.;101.1.10.; 101.1.11.;101.1.13; интензитет 60% од 
инвестиције по кориснику (без ПДВ-а), максимум 100.000 рсд по кориснику Корисник може 
користити максимално 120.000 рсд за више инвестиција у оквиру сектора МЛЕКО. ВОЋЕ, ГРОЖЂЕ, 
ПОВРЋЕ  
101. 4.1.-Подизање нових или обнављање постојећих (крчење и подизање) вишегодишњих 
засада воћака, хмеља и винове лозе 101.4.1.–интензитет 70% од инвестиције по кориснику (без 
ПДВ-а), максимум 120,000 рсд по кориснику; 101.4.3. -oпремање система противградне заштите у 
воћњацима и вишегодишњим засадима 101.4.3. интензитет 60% од инвестиције по кориснику (без 
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ПДВ-а), максимум 100,000 рсд по кориснику; 101.4.4.-Подизање/набавка жичаних ограда око 
вишегодишњих засада  
101. 4.4.-интензитет 60% од инвестиције по кориснику(без ПДВ-а), максимум 100,000 рсд по 

кориснику;  
101. 4.16.-Набавка опреме за орезивање, дробљење, сечење, и уклањање остатак након резидбе 
воћних врста 101.4.16.-интензитет 60% од инвестиције по кориснику (без ПДВ-а), максимум 100.000 
рсд по кориснику; 101.4.19.-Машине за примарну обраду земљишта 101.4.19. -интензитет 60% од 
инвестиције по кориснику (без ПДВ-а), максимум 100.000 рсд по кориснику; 101.4.20. -Машине за 
допунску обраду земљишта 101.4.20. -интензитет 60% од инвестиције по кориснику (без ПДВ-а), 
максимум 100.000 рсд по кориснику; 101.4.21. -Машине за ђубрење земљишта 101.4.21. -
интензитет 60% од инвестиције по кориснику(без ПДВ-а), максимум 100.000 рсд по кориснику; 
101.4.24. -Машине за заштиту биља  
101. 4.24. - интензитет 60% од инвестиције по кориснику(без ПДВ-а), максимум 100.000 рсд по 
кориснику; 101.4.28. - Машине, опрема и уређаји за наводњавање усева 101.4.28. - интензитет 60% 
од инвестиције по кориснику(без ПДВ-а), максимум 100.000 рсд по кориснику; Корисник може 
користити максимално 120.000 рсд за више инвестиција у оквиру сектора " ВОЋЕ, ГРОЖЂЕ, 
ПОВРЋЕ". ПЧЕЛАРСТВО 101.6.2. -Набавка опреме за пчеларство 101.6.2. - интензитет 60% од 
инвестиције по кориснику(без ПДВ-а), максимум 40.000 рсд по кориснику;   
2.1.11. Индикатори/показатељи: 
 
Редни 
број 

Назив показатеља 

1 Број набављених квалитетних грла говеда, оваца и коза 
2 Број нових садница воћа по воћним врстама 
3 Број РПГ који су набавили нову механизацију и опрему за наводњавање 
4 Број регистрованих газдинстава који су користили субвенције за пчеларство 
5 Укупан број корисника мере 

 
2.1.12. Административна процедура: Мера ће бити спроведена од стране ЈЛС - одељење за 
привреду и друштвене делатности, а на основу пријаве - захтева који се подносе Комисији за 
подстицање развоја пољопривреде града Зајечара (у даљем тексту: Комисија) која је одговорна за 
реализацију ове мере. Мера ће се спроводити кроз Јавни позив или Конкурс за подношење захтева 
са прецизираним условима, роковима и неопходном документацијом и апликационом формом, уз 
спровођење што боље информисаности. Потенцијални корисници могу користити средства до 
максималног предвиђеног износа од 120.000 дин по више конкурса у оквиру једног сектора у току 
једне календарске године осим у сектору пчеларство где је максимум 40.000 дин по кориснику 
(регистрованом домаћинству). Комисија ће у поступку одобравања подстицајних средстава 
проверити наводе у конкурсној документацији, утврдити и проверити тачност приложене 
документације, вршити провере изласком на терен и по потреби тражити доставу додатне 
документације. Комисија која управља средствима Буџетског фонда за развој пољопривреде града 
Зајечара има задатак да врши надзор над исправношћу коришћења додељених бесповратних 
средстава. Кандидати који су аплицирали за доделу субвенција за пољопривреду приликом 
контроле на газдинству дужни су да омогуће Комисији на увид предмет инвестиције, као и 
несметани обилазак на терену (увид у парцелу под засадом са којим се конкурише за средства) или 
увид у купљена грла говеда, оваца или коза, као и механизацију и опрему за која се аплицира за 
субвенцију Града Зајечара. Чланови Комисије за свој рад и изласке на терен имају права на 
надокнаду која је утврђена посебним актом. Приоритетни редослед међу пријављеним 
кандидатима вршиће се према критеријумима утврђеним у Програму мера, конкурсу (јавном 
позиву) и Правилнику о додели средстава Буџетског фонда за пољопривреду града Зајечара (у 
даљем тексту "Правилник") који доноси Комисија након усвајања Програма. Одобрена подстицајна 
средства уплатиће се на наменски рачун регистрованог пољопривредног газдинства или ће бити 
подељена материјална средства (на пр. механизација, кошнице...) по унапред утврђеним 
критеријумима у Правилнику. Комплетна документација се доставља у једној затвореној коверти. 
Пријаве се предају услужном центру Градске управе Зајечар или поштом на адресу: Град Зајечар, 
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Трг ослобођења број 1, 19000 Зајечар. Благовременом доставом сматра се препоручена пошиљка 
предата пошти најкасније до истека последњег дана утврђеног рока за предају конкурсне 
документације (печат поште), без обзира на датум приспећа. Захтев за одобравање права на 
подстицаје који није поднет од стране носиоца регистрованог пољопривредног домаћинства, 
преурањен или неблаговремен захтев, захтев послат факсом или електронском поштом, захтев са 
документацијом која не гласи на подносиоца, Комисија одбацује без разматрања. Комисија 
спроводи поступак по расписаном јавном огласу за доделу подстицајних средстава из буџета града 
Зајечара, врши оцену поднетих пријава на јавни оглас, утврђује ранг листу на основу критеријума 
утврђених програмом и правилником и доноси Одлуку о додели подстицајних средстава за 
инвестиције у физичку имовину пољопривредним произвођачима из буџета града Зајечара у складу 
са одредбама Правилника, до утрошка средстава од 14.800.000,00 динара. На основу Одлуке 
Комисије, град Зајечар и носилац пољопривредног газдинства, коме су одобрена средства, 
закључују уговор којим уређују међусобна права и обавезе. Стручне и административне послове за 
спровођење ове мере обавља Oдељење за друштвене делатности Градске управе града Зајечара. 
Начин реализације и обавезе корисника којима се одобре средства прецизираће се Уговором 
корисника са Градом, а у складу са законом. Уколико се предвиђена средства по предметном 
конкурсу не утроше у потпуности, преостали део ће се усмерити на наредни Конкурс до утрошка 
предвиђених средстава за меру 101. Сва правна и физичка лица за које Комисија утврди да нису 
адекватно искористили добијена средства из буџета града Зајечара, биће у обавези да добијена 
средства са затезном каматом врате буџету града Зајечара, или ако су пре истека предвиђеног 
рока отуђила грла, опрему/механизацију/инвестицију која је била предмет субвенционисања биће 
им ускраћено право конкурисања за субвенције града Зајечара у наредне 3 године. Комисија која 
утврди овакве чињенице дужна је да о томе сачини записник на терену.  
 
2.2. Назив и шифра мере: 102 Успостављање и јачање удружења у области пољопривреде 
 
2.2.1. Образложење: На територији града Зајечара постоји 4 удружења пољопривредника: 
Удружење пчелара „Зајечар“, Удружење пчелара „Грљан“, Удружење воћара „Нектар“ и Удружење 
воћара „Зајечарско воће“. Млади пољопривредници су увидели значај удруживања око истих 
циљева у оквиру сродних послова па све више прибегавају формирању удружења. Поред тога што 
је од великог значаја за даљи развој пољопривреде формирање удружења у пуној мери олакшава 
рад и подршку стручних служби које у оквиру једног удружења имају људе истих интересовања. 
Недостатак знања и добрих примера из праксе су једни од кључних проблема који се решавају 
удруживањем и подршком удружењима од стране општине. Овом мером жели се постићи: 
унапређење рада постојећих или формирање нових организација произвођача и прерађивача; 
Побољшање конкурентности чланова организационих група и увођење нових профитабилних 
производњи на газдинствима фармера чланова организационих група; Јачање капацитета за 
коришћење предприступних фондова; Унапређење система иновирања на газдинствима 
удружених фармера. Трендови последњих година указују да је оснивање, активан рад и развој 
организација произвођача и прерађивача неопходан у сврху прилагођавања и веће конкурентности 
пољопривредних произвођача. Нека од постојећих удружења пољопривредних произвођача нису 
довољно активна и организована и потребно је и кроз стручну и саветодавну помоћ унапредити 
њихов рад. У наредном периоду неопходно је систематски радити на едукацији 
пољопривреднихпроизвођача у свим областима, па и у смислу јачања свести о неопходности 
удруживања ситних произвођача ради њихове конкурентности па и самог опстанка на све 
немилосрднијем тржишту како репроматеријала тако и готових производа. 
 
2.2.2. Циљеви мере: - Унапређење рада постојећих или формирање нових организација 
произвођача и прерађивача. - Побољшање конкурентности чланова удружења - Јачање капацитета 
за коришћење предприступних фондова ЕУ - Повећан број чланова удружења и нових удружења. - 
Побољшање конкурентности чланова организационих група и увођење нових профитабилних 
производњи на газдинствима фармера чланова организационих група;   
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2.2.3. Веза мере са националним програмима за рурални развој и пољопривреду: Овом мером 
програма подржавају пољопривредна удружења да напредују ка конкурентнијој пољопривредној 
производњи и у складу је са Законом о пољопривреди и руралном развоју. Ова мера у сагласности 
је и са Стратегијом пољопривреде и руралног развоја Републике Србије за период 2014-2024 
године и Националним програмом руралног развоја за период од 2018-2020 године. 
 
2.2.4. Крајњи корисници: Активна удружења уписана у регистар привредних субјеката са 
седиштем на територији града Зајечара кoja у свом статуту имају циљеве који се тичу области 
пољопривредне производње. 
 
2.2.5. Економска одрживост: -Подносилац захтева мора да докаже економску одрживост кроз 
форму пројекта/бизнис плана. Пројекат/бизнис план треба да буде усклађен са Обрасцем који је 
објављен од стране локалне самоуправе и који је саставни део апликационог формулара. -
Потребна је достава програма рада удружења и финансијски план за текућу годину, као и извештај 
реализације активности из претходне године. -За нова удружења (регистрована од 01.01.2020 год.) 
подноси се захтев за рефундирање трошкова регистрације. Корисник мора да испуни доспеле 
обавезе по раније одобреним захтевима финансираним од стране локалне самоуправе. 
 
2.2.6. Општи критеријуми за кориснике: -Корисник мора да је уписан у одговарајући регистар, са 
седиштем на територији града Зајечара. -За инвестицију за коју подноси захтев, не сме користити 
подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција 
није предмет другог поступка за коришћење подстицаја; -Наменски користи и не отуђи нити да 
другом лицу на коришћење инвестицију која је предмет захтева у периоду од (5) пет година од дана 
набавке; -Нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према јединици локалне 
самоуправе, по основу раније остварених подстицаја, субвенција; 
 
2.2.7. Специфични критеријуми: Нема специфичних критеријума за ову меру. 
 
2.2.8. Листа инвестиција у оквиру мере: 
 
2.2.9. Критеријуми селекције: 
 
2.2.10. Интензитет помоћи: Удружења могу остварити право на регрес рачуна (за прихватљиве 
трошкове) до 100% (без ПДВ) у максималном износу до 60.000,00 динара у току једне године. Листа 
прихватљивих трошкова биће дефинисана Правилником који доноси Комисија након усвајања 
Програма. 
 
2.2.11. Индикатори/показатељи: 
  
Редни број Назив показатеља 

1 Број удружења којима је одобрено финасирање пројекта 
2 Број новоформираних удружења  

 
2.2.12. Административна процедура: Мера ће бити спроведена од стране ЈЛС - одељење за 
привредудруштвене делатности, а на основу пријаве - захтева који се подносе Комисији за 
подстицање развоја пољопривреде града Зајечара (у даљем тексту: Комисија) која је одговорна за 
реализацију ове мере. Мера ће се спроводити кроз Јавни позив или Конкурс за подношење захтева 
са прецизираним условима, роковима и неопходном документацијом и апликационом формом, уз 
спровођење што боље информисаности и роковима за подношење захтева. Подносиоци захтева 
су у обавези да доставе своје пројекте заједно са потребном документацијом Комисији уз попуњен 
апликациони лист са тачно прецизираном наменом утрошка средстава. Комплетна документација 
се доставља у једној затвореној коверти. Пријаве се предају услужном центру Градске управе 
Зајечар или поштом на адресу: Град Зајечар, Трг ослобођења број 1, 19000 Зајечар. 
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Благовременом доставом сматра се препоручена пошиљка предата пошти најкасније до истека 
последњег дана утврђеног рока за предају конкурсне документације (печат поште), без обзира на 
датум приспећа. Стручне и административне послове за спровођење ове мере обавља Oдељење 
за друштвене делатности Градске управе града Зајечара. Достављени захтеви ће бити 
административно проверени од стране надлежног органа (Комисије) у смислу комплетности, 
административне усаглашености и прихватљивости. Захтеви који испуњавају услове и 
прихватљиви су, биће финансирани до висине средстава предвиђених јавним позивом за 
подношење захтева, а према редоследу њиховог пристизања. На основу утврђивања испуњености 
услова, надлежни орган - Комисија доноси Одлуку о праву на коришћење и исплати подстицаја 
према редоследу пристизања захтева. Сва међусобна права и обавезе регулишу се уговором 
између корисника средстава  
и Града. Исплату средстава за подстицаје одобрава Градоначелник града Зајечара. Уговором 
утврђени износи уплаћују се на текући рачун удружења код пословне банке. Сви корисници 
подстицаја за које Комисија утврди да нису адекватно искористили добијена средства из буџета 
града Зајечара, биће у обавези да добијена средства са затезном каматом врате буџету града 
Зајечара. Ови корисници неће моћи да користе средства Буџетског фонда за пољопривреду града 
Зајечара у наредне 3 године.  
 
2.3. Назив и шифра мере: 104 Управљање ризицима 
 
2.3.1. Образложење: Штете на пољопривредним усевима, стоци и другим ресурсима редован су 
пратилац пољопривредне производње, посебно од временских непогода на усевима и штете које 
причињава дивљач. Штете већег обима превазилазе могућност санирања од стране произвођача 
и могу озбиљно да угрозе опстанак газдинстава, а тиме и дугорочно одрживи развој пољопривреде. 
Почетак, обим и време трајања елементарних непогода не може се унапред предвидети и дешава 
се да њиховим дејством буду уништене засађене пољопривредне културе, губитак стоке и сл. што 
дугорочно може смањити економски потенцијал становништва. Не постоји јединствена база 
газдинстава која користе услуге осигурања усева, плодова и животиња али се претпоставља да око 
3% од укупног броја газдинстава осигурава своје усеве (подаци осигуравајућих кућа на нивоу 
републике) и користи могућност регресирања премија осигурања. Разлог за такво стање лежи у 
необавештености пољопривредних произвођача о предностима које пружа осигурање, као и у 
мишљењу да слабо развијену пољопривредну производњу због малих улагања и малих приноса 
није исплативо осигуравати. 
 
2.3.2. Циљеви мере: Регесирањем премије осигурања за усеве, плодове, вишегодишње засаде, 
расаднике и животиње пружа се подршка пољопривредним произвођачима да осигурају усеве и 
стоку чиме се обезбеђује смањивање дугорочно негативних последица штета проузрокованих 
природним непогодама и другим ванредним догађајима. основни циљеви ове мере су: 1. Рaст 
прoизвoдњe и стaбилнoст дoхoткa прoизвoђaчa. 2. Смањење ризика и смањење трошкова 
производње. 
 
2.3.3. Веза мере са националним програмима за рурални развој и пољопривреду: Мера је у 
складу са Националним програмом руралног развоја од 2018. до 2020. године. 
 
2.3.4. Крајњи корисници: Крајњи корисници за инвестицију 104.3. су су физичка лица - носиоци 
регистрованих пољопривредних газдинстава чије се пребивалиште и предмет осигурања налазе 
на територији града Зајечара. Предмет осигурања мора бити уписан у регистру пољопривредних 
газдинстава. 
 
2.3.5. Економска одрживост: За реализацију ове мере није потребно подносити бизнис план или 
пројекат о економској одрживости улагања 2.3.6. Општи критеријуми за кориснике: Општи 
критеријуми за кориснике – физичка лица, по овој мери су: -пољопривредно газдинство уписано у 
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Регистар пољопривредних газдинстава, са активним статусом; -пребивалиште и производња на 
територији Града Зајечара; -предмет осигурања налази се на територији града Зајечара; -
потписана изјава да не постоји захтев за исто улагање у другим јавним фондовима;

2.3.7. Специфични критеријуми: 1) за осигурање биљне производње прихватљиви корисници 
треба да имају: усееве и плодове, расаднике и/или младе вишегодишње засаде пре ступања на 
род на површинама пољопривредног земљишта које је уписано у РПГ под одговарајућим 
културама; 2) за осигурање животиња прихватљиви корисници у РПГ имају пријављени сточни 
фонд (податке о врсти животиња и броју газдинстава (ХИД) на којима држе и узгајају).

2.3.8. Листа инвестиција у оквиру мере:

Шифра
Назив инвестицијеинвестиц

ије

104.3
Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и 
животиња

2.3.9. Критеријуми селекције:

Редни 
број Тип критеријума за избор Да/Не

Бодов
и

Средства за осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, 
расадника и животиња

1
одобравају се по редоследу пријема комплетних – прихватљивих 
захтева до утрошка да
средстава.

2.3.10. Интензитет помоћи: Подстицаји за регрес за премију осигурања за усеве, плодове,
вишегодишње засаде, расаднике и животиње исплаћује се у висини од 60% плаћене премије 
осигурања, без урачунатог пореза на додату вредност, до максимално 40.000,00 динара ако је код 
друштва за осигурање осигурао: -животиње од ризика који су прописани условима осигуравајућих 
друштава; -усеве иплодове од ризика умањења приноса и -расаднике и младе вишегодишње 
засаде пре ступања на род од ризика који су прописани условима осигуравајућих друштава. *Једно 
регистровано пољопривредно домаћинство може поднети више полиса за различите врсте 
осигурања (прихватљивих) до максималног износа подстицаја од 40.000,00 динара по домаћинству. 
Домаћинства која аплицирају за субвенционисање осигурања имају право да користе и подстицаје 
из сектора (ВОЋЕ И МЛЕКО) до максималног износа који је предвиђен за тај сектор. Приликом 
обрачуна износа подстицаја сабирају се сви подстицаји до максималног износа по сектору 
рачунајући и полисе осигурања.

2.3.11. Индикатори/показатељи:

Редни број Назив показатеља
1 Укупан број поднетих захтева
2 Укупан број подржаних газдинстава за регес премије осигурања за усеве, плодове, 

вишегодишње засаде, расаднике и животиње
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2.3.12. Административна процедура: Мера ће бити спроведена од стране ЈЛС - одељење за 
привреду  
и друштвене делатности, а на основу пријаве - захтева који се подносе Комисији за подстицање 
развоја пољопривреде града Зајечара (у даљем тексту: Комисија) која је одговорна за реализацију 
ове мере. Мера за коришћење средстава за Регрес за премију осигурања за усеве, плодове, 
вишегодишње засаде, расаднике и животиње ће се спроводити кроз Јавни позив или Конкурс за 
подношење захтева са прецизираним условима, роковима и неопходном документацијом и 
апликационом формом, уз спровођење што боље информисаности и роковима за подношење 
захтева. Уз захтев за регресирање осигурања прилаже се и: - копија полисе осигурања издата од 
стране друштва за осигурање, на којој је носилац регистрованог пољопривредног газдинства 
евидентиран као уговарач или као осигураник, при чему се оригинал доставља на увид; - потврда 
о извршеном плаћању укупне премије осигурања за полисе закључене за период осигурања од 15. 
октобра претходне до 15. октобра текуће 2020 године. Корисници сами бирају осигуравајуће 
друштво са којим закључују уговор о осигурању. Комплетна документација се доставља у једној 
затвореној коверти. Пријаве се предају услужном центру Градске управе Зајечар или поштом на 
адресу: Град Зајечар, Трг ослобођења број 1, 19000 Зајечар. Благовременом доставом сматра се 
препоручена пошиљка предата пошти најкасније до истека последњег дана утврђеног рока за 
предају конкурсне документације (печат поште), без обзира на датум приспећа. Стручне и 
административне послове за спровођење ове мере обавља Oдељење за друштвене делатности 
Градске управе града Зајечара. Достављени захтеви ће бити административно проверени од 
стране надлежног органа (Комисије) у смислу комплетности, административне усаглашености и 
прихватљивости. Комисија ће у поступку одобравања подстицајних средстава проверити наводе у 
конкурсној документацији, утврдити и проверити тачност приложене документације, вршити 
провере изласком на терен и по потреби тражити доставу додатне документације. Захтеви који 
испуњавају услове и прихватљиви су, биће финансирани до висине средстава предвиђених јавним 
позивом за подношење захтева, а према редоследу њиховог пристизања. На основу утврђивања 
испуњености услова, надлежни орган - Комисија доноси Одлуку о праву на коришћење и исплати 
подстицаја према редоследу пристизања захтева. Сва међусобна права и обавезе регулишу се 
уговором између корисника средстава и Града. Исплату средстава за подстицаје одобрава 
Градоначелник града Зајечара. Уговором утврђени износи уплаћују се на текући рачун корисника 
код пословне банке. Захтев за одобравање права на подстицаје који није поднет од стране носиоца 
регистрованог пољопривредног домаћинства, преурањен или неблаговремен захтев, захтев послат 
факсом или електронском поштом, захтев са документацијом која не гласи на подносиоца, Комисија 
одбацује без разматрања. Уколико се предвиђена средства по предметном конкурсу не утроше  
у потпуности, преостали део ће се усмерити на наредни Конкурс Буџетског фонда за пољопривреду 
који ће се расписати до краја године. 
 
2.4. Назив и шифра мере: 201.1 Одрживо коришћење пољопривредног земљишта 
 
2.4.1. Образложење: Побољшање квалитета обрадивог пољопривредног земљишта обухвата 
мере којима се врши побољшање физичких, хемијских и биолошких особина земљишта. Једна од 
тих мера је и смањење киселости земљишта. У циљу праћења стања плодности државног и 
приватног пољопривредног земљишта на територији града Зајечара, кад је садржај основних 
хранидбених елемената у питању, као и стање киселости земљишта, потребно је направити 
процену пољопривредног земљишта и извршити потребну анализу. На основу резултата анализе 
треба дати препоруке за поправку особина земљишта на одређеним парцелама. На основу ранијих 
анализа земљишта познато је да се преко 80% обрадивих површина на територији града Зајечара 
може сматрати киселим. На таквим парцелама неопходно је извршити меру поправке киселости 
земљишта јер је управо то лимитирајући фактор у постизању високих приноса код великог броја 
гајених култура, а посебно у воћарству. 
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2.4.2. Циљеви мере: Град Зајечар има циљ да овом мером омогући већем броју пољопривредних 
произвођача да аплицирају код овлашћене институције за проверу киселости земљишта . Уколико 
се анализом установи да је земљиште кисело неопходно је извршити меру поправке киселости 
земљишта јер се на тај начин утиче и на повећање приноса посебно у воћарству. Како је развој 
воћарства стратешки правац развоја пољопривреде на територији града Зајечара неопходно је да 
се осим мера којима се подстиче набавка садница и механизације пажња посвети и квалитету 
земљишта и смањењу киселости. За ову меру неопходно је да се ангажује овлашћена организација 
која би изводила калцизацију за рачун регистрованих пољопривредних произвођача са територије 
града Зајечара који су крајњи корисници ове мере. Овлашћена организација може да оствари право 
на средства ако је: - у 2020 години извршила пријем Захтева пољопривредника (корисника) са 
територије града Зајечара за побољшање квалитета обрадивог пољопривредног земљишта; -
анализирала земљиште од прве до пете катастарске класе на парцелама за које је физичко лице 
уписано у Регистар као носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства у активном 
статусу или члан његовог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства као власник 
парцела на којима треба да се изврши побољшање квалитета обрадивог пољопривредног 
земљишта поднело овлашћеној организацији захтев за побољшање квалитета обрадивог 
пољопривредног земљишта (подносилац захтева има статус корисника). 
 
2.4.3. Веза мере са националним програмима за рурални развој и пољопривреду: Ова мера 
је у складу са Националним програмом за пољопривреду за период 2018-2020 године 
 
2.4.4. Крајњи корисници: Крајњи корисник је физичко лице-регистровано пољопривредно 
газдинствоса територије града Зајечара. *Овлашћена организација коју ангажује ЈЛС да анализира 
киселост земљишта и уради калцизацију има функцију извршиоца мере. Земљиште се узима на 
парцелама које је физичко лице уписано у Регистар као носилац комерцијалног породичног 
пољопривредног газдинства у активном статусу или члан његовог комерцијалног породичног 
пољопривредног газдинства као власник парцела на којима треба да се изврши побољшање 
квалитета обрадивог пољопривредног земљишта поднело Овлашћеној организацији уз захтев за 
побољшање квалитета обрадивог пољопривредног земљишта (подносилац захтева има статус 
корисника).   
2.4.5. Економска одрживост: Корисник не доказује економску одрживост улагања кроз одређену 
форму бизнис плана или пројекта. 
 
2.4.6. Општи критеријуми за кориснике: Овлашћена организација* може да оствари право на 
средства за побољшање квалитета обрадивог пољопривредног земљишта за: - рачун лица 
(корисника) које има право на средства за побољшање квалитета обрадивог пољопривредног 
земљишта (материјал за калцизацију прописан законом којим се уређују средства за исхрану биља 
и оплемењивачи земљишта); - свој рачун, и то за накнаду трошкова за спровођење калцизације у 
износу до 300.000 динара без урачунатог пореза на додату вредност за послове спровођења мере 
калцизација за регистрована газдинства са територије града Зајечара. - Крајњи корисник ( 
регистровано пољопривредно газдинство)  
и парцела на којој се изводи калцизација - морају да буду са територије града Зајечара . 
*Овлашћена организација мора да достави доказ о испуњености услова за обављање 
саветодавних послова у пољопривреди у складу са законом којим се уређују саветодавни послови 
и стручни послови у области пољопривреде ( Уговор са Министарством пољопривреде, шумарства 
и водопривреде Србије); 
 
2.4.7. Специфични критеријуми: За ову меру нису предвиђени специфични критеријуми. 
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2.4.8. Листа инвестиција у оквиру мере: 
 
Шифра  

Назив инвестиције 
   

инвестиције 
   

    
     
201.1.3  Унапређена примена добре пољопривредне праксе (агро – мелиоративне мере)  
     
 
 
2.4.9. Критеријуми селекције: 
 
Редни број Тип критеријума за избор Да/Не Бодови 

1 Предност има овлашћена организација са 
територије града Зајечара 

Да  
 

   
 
2.4.10. Интензитет помоћи: Буџетски фонд за развој пољопривреде града Зајечара меру 201.1.  
финансира до утрошка планираних средстава, са учешћем од 100%. 
 
2.4.11. Индикатори/показатељи: 
Редни број  Назив показатеља 

1 Број РПГ којима је урађена поправка особина земљишта 

 
 
2.4.12. Административна процедура: Мера ће бити спроведена од стране ЈЛС - одељење за 
привреду  
и друштвене делатности, а на основу пријаве - захтева који се подносе Комисији за подстицање 
развоја пољопривреде града Зајечара (у даљем тексту: Комисија) која је одговорна за реализацију 
ове мере. За ову меру ЈЛС ангажоваће овлашћену организацију за обављање стручних послова 
контроле плодности и поправке квалитета земљишта преко јавног позива са тачно утврђеним 
условима и роковима. Крајњи корисници ове мере (регистрована пољопривредна газдинства са 
територије града Зајечара) могу у току једне календарске године користити и остале мере руралног 
развоја до максималног предвиђеног износа из једног сектора. Овлашћена организација подноси 
на конкурс следећу документацију: -Читко попуњен, потписан и видљиво оверен образац Пријаве 
на конкурс; -Доказ о испуњености услова за обављање саветодавних послова у пољопривреди у 
складу са законом којим се уређују саветодавни послови и стручни послови у области 
пољопривреде; Остала потребна документација биће прецизније наведена у самом тексту 
конкурса. Одобрена подстицајна средства уплатиће се на наменски рачун овлашћене организације 
која је одабрана на конкурсу (јавном позиву) по унапред критеријумима у Правилнику о расподели 
средстава Буџетског фонда за развој пољопривреде Зајечар, који доноси Комисија након усвајања 
Програма, а који ће бити наведени у Конкурсу. Комплетна документација се доставља у једној 
затвореној коверти. Пријаве се предају услужном центру Градске управе Зајечар или поштом на 
адресу: Град Зајечар, Трг ослобођења број 1, 19000 Зајечар. Благовременом доставом сматра се 
препоручена пошиљка предата пошти најкасније до истека последњег дана утврђеног рока за 
предају конкурсне документације (печат поште), без обзира на датум приспећа. Начин реализације 
и обавезе корисника којима се одобре средства прецизираће се Уговором корисника са Градом, а 
у складу са законом. Уколико се предвиђена средства по предметном конкурсу не утроше у 
потпуности, преостали део ће се усмерити на наредни Конкурс Буџетског фонда за пољопривреду 
који ће се расписати до краја године. Комисија која управља средствима Буџетског фонда за развој 
пољопривреде града Зајечара има задатак да врши надзор над исправношћу коришћења 
додељених бесповратних средстава. Комисија ће у поступку одобравања подстицајних средстава 
проверити наводе у конкурсној документацији, утврдити и проверити тачност приложене 
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документације, вршити провере изласком на терен и по потреби тражити доставу додатне 
документације. Сва правна и физичка лица за које Комисија утврди да нису адекватно искористили 
добијена средства из буџета града Зајечара, биће у обавези да добијена средства са затезном 
каматом врате буџету града Зајечара, и биће им ускраћено право конкурисања за субвенције града 
Зајечара у наредне 3 године. Комисија која утврди овакве чињенице дужна је да о томе сачини 
записник на терену.  
 
2.5. Назив и шифра мере: 201.3 Органска производња 
 
2.5.1. Образложење: Мера инвестиције у органску производњу пољопривредних газдинстава 
подржава мала и средња пољопривредна газдинства у циљу увођења и сертификације органске 
производње унапређења процеса производње, продуктивности, конкурентности као и технолошког 
оспособљавања газдинстава у складу са ЕУ стандардима, а све ради постизања веће економске 
ефикасности, веће оријентисаности ка тржишту и дугорочне одрживости. Органска пољопривреда 
је свеобухватан начин пољопривредне производње: поред производње хране високог квалитета, 
важан циљ је и очување природних ресурса, плодног земљишта, чисте воде и богатог и разноврсног 
живог света. Климатски услови, земљиште и природни ресурси пружају повољне услове за органску 
пољопривреду, а томе доприноси и дуга традиција у производњи хране, као и близина великог и 
стално растућег тржишта органске хране у ЕУ. У развијеним земљама Европске уније тржиште 
органских производа расте у просеку за 10% на годишњем нивоу, а тај пораст не прати и раст 
производње и управо ту се налази шанса за српске произвођаче. Међутим, тај потенцијал је у малој 
мери искоришћен, а за то постоје бројни разлози: 
 
2.5.2. Циљеви мере: -стабилност дохотка пољопривредних газдинстава; повећање производње; 
побољшање продуктивности и квалитета производа; смањење трошкова производње; -унапређење 
техничко-технолошке опремљености; одрживо управљање ресурсима и заштита животне средине; 
раст конкурентности уз прилагођавање захтевима домаћег и иностраног тржишта; -усклађивање са 
правилима ЕУ, њеним стандардима, политикама и праксама; -Повећање површина на којима ће се 
спроводити органска производња пољопривредних производа, повећање удела пољопривредних 
производа на локалном тржишту, већа профитабилност производње пољопривредних произвођача 
са мањим површинама због већих цена органских производа. 
 
2.5.3. Веза мере са националним програмима за рурални развој и пољопривреду: Ова мера у 
сагласности је са Стратегијом пољопривреде и руралног развоја Републике Србије за период 2014-
2024 године и са Националним програмом за пољопривреду за период 2018-2020 године 
(сл.гласник број 60 од 3.8.2018. године) . 
 
2.5.4. Крајњи корисници: Крајњи корисници мера подршке су регистрована пољопривредна 
газдинства са територије Града Зајечара са активним статусом у складу са Правилником о упису у 
регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације који улагање врше на територији 
града Зајечара. 
 
2.5.5. Економска одрживост: Корисник не доказује економску одрживост улагања кроз одређену 
форму бизнис плана или пројекта. 
 
2.5.6. Општи критеријуми за кориснике: 1) да је уписан у Регистар пољопривредних газдинстава, 
у складу са посебним прописом којим се уређује Регистар пољопривредних газдинстава (у даљем 
тексту: Регистар пољопривредних газдинстава, комерцијална пољопривредна газдинства), као 
носилац регистрованог пољопривредног газдинства, да се налази у активном статусу, као и да се 
парцеле налазе на територији града Зајечара. 2) у случају да није власник земљишта, односно 
објекта, мора да има закључен уговор о закупу тог земљишта, односно објекта на период од 
најмање пет година од дана подношења захтева за коришћење подстицаја. 3) да је измирио 
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пореске обавезе према јединици локалне самоуправе за годину која претходи години подношења 
захтева 4) да има пребивалиште на територији града Зајечара. 5) да је предметну инвестицију 
извршио у текућој години.   
2.5.7. Специфични критеријуми: Подстицаје за органску производњу остварују: - произвођачи чија 
је производња у периоду конверзије; - произвођачи којима је завршен период конверзије и налазе 
се у поступку издавања сертификата и - произвођачи који имају сертификовану органску биљну или 
сточарску производњу (укључујући и пчеларство). Произвођач треба да: -Има закључен уговор о 
вршењу контроле и сертификације у органској производњи са овлашћеном контролном 
организацијом, -Обавља производњу у складу са прописима којима се уређује органска 
производња, -Да у наредне три године од године за коју је остварио право на подстицаје за органску 
биљну производњу примењује методе органске биљне производње у складу са законом којим се 
уређује органска производња на катастарским парцелама за које је остварио право на подстицаје 
за органску биљну производњу. 
 
2.5.8. Листа инвестиција у оквиру мере: 
 
Шифра 

Назив инвестиције 
    

инвестиције 
    

      
        
201.3.1  Садни и семенски материјал дозвољен за употребу у органској производњи  
        
201.3.2  Контрола и сертификација     
        

2.5.9. Критеријуми селекције:     
        

  
Редни 
број Тип критеријума за избор Да/Не Бодови   

        

  1 
Захтеви ће се рангирати по редоследу 
приспрећа. да    

        
 
2.5.10. Интензитет помоћи: Интензитет помоћи износи: 70% од укупно прихватљивих трошкова 
умањен за износ средстава на име пореза на додату вредност. Максимални износ повраћаја 
средстава по кориснику је 50.000 динара. 
 
2.5.11. Индикатори/показатељи: 
 
Редни број Назив показатеља 

 
1 Број регистрованих газдинстава која су користила субвенције за органску 

производњу 
 

 
2.5.12. Административна процедура: Мера ће бити спроведена од стране ЈЛС - одељење за 
привреду  
и друштвене делатности, а на основу пријаве - захтева који се подносе Комисији за подстицање 
развоја пољопривреде града Зајечара (у даљем тексту: Комисија) која је одговорна за реализацију 
ове мере. Свако регистровано газдинство на територији града Зајечара моћи ће да конкурише за 
коришћење средстава у току 2020. године, намењених за садни и семенски материјал дозвољен за 
употребу у органској производњи као и за сертификацију и контролу органске производње, а све у 
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складу са уговорима који су потписани са сертификационим институцијама. Средства се одобравају 
корисницима који испуњавају услове, редом на основу поднетих комплетних захтева до утрошка 
расположивих средстава. Мера ће бити спроведена од стране ЈЛС, а на основу пријаве - захтева 
који се подносе Комисији за подстицање развоја пољопривреде града Зајечара (у даљем тексту: 
Комисија) која је одговорна за реализацију Програма мера подршке за спровођење пољопривредне 
политике и политике руралног развоја града Зајечара за 2020 годину. Комплетна документација се 
доставља у једној затвореној коверти. Пријаве се предају услужном центру Градске управе Зајечар 
или поштом на адресу:Град Зајечар, Трг ослобођења број 1, 19000 Зајечар. Благовременом 
доставом сматра се препоручена пошиљка предата пошти најкасније до истека последњег дана 
утврђеног рока за предају конкурсне документације (печат поште), без обзира на датум приспећа. 
Комисија ће у поступку одобравања подстицајних средстава проверити наводе у конкурсној 
документацији, утврдити и проверити тачност приложене документације, вршити провере изласком 
на терен и по потреби тражити доставу додатне документације. Кандидати који су аплицирали за 
доделу субвенција за меру 201.3. приликом контроле на газдинству дужни су да омогуће Комисији 
на увид предмет инвестиције, као и несметани обилазак на терену (увид у парцелу са којом се 
конкурише за средства) или увид у инвестицију за коју се аплицира за субвенцију Града Зајечара. 
Чланови Комисије за свој рад и изласке на терен имају права на надокнаду која је утврђена 
посебним актом. Комисија ће захтеве обрађивати по систему прво пристиглих захтева и до утрошка 
средстава предвиђених за меру. После доношења Одлуке Комисије, закључују се Уговори између 
корисника подстицаја и Града. Потписивањем уговора уређују се међусобна права и обавезе и 
Градоначелник одобрава исплату средстава из буџета Града Зајечара на наменски рачун 
корисника.  
 
2.6. Назив и шифра мере: 304 Економске активности у циљу подизања конкурентности у смислу 
додавања вредности кроз прераду као и на увођење и сертификација система безбедности и 
квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла на 
газдинствима 
 
2.6.1. Образложење: Техничко-технолошка опремљеност пољопривредног сектора захтева 
значајније инвестиције у модернизацију производње пољопривредних газдинстава, као и опрему, 
технологију у циљу додавања вредности кроз прераду хране. Приступ тржишту и задовољавање 
потреба савременог потрошача захтевају прилагођавање обима и квалитета производње, а 
посебно испуњење хигијенских стандарда производа, као и усаглашавање са стандардима у 
области безбедности хране и очувања животне средине. Рурална подручја имају дугу традицију у 
преради различитих анималних и биљних производа на газдинству тако да постоје расположиви 
потенцијали који могу обогатити локалну понуду  
и омогућити запошљавање становништвa. Овом мером омогућиће се да произвођачи млека понуде 
тржишту и готове производ а не само млеко и да тако остваре и већу зараду. На овај начин се 
подстиче економија на селу кроз валоризацију повезаности сопствене производње и прераде на 
газдинству и продаја малих количина директно потрошачу. 
 
2.6.2. Циљеви мере: Општи циљеви: Повећање производње; Побољшање продуктивности и 
квалитета производа; Смањење трошкова производње; Унапређење техничко-технолошке 
опремљености; Одрживо управљања ресурсима; Раст конкурентности уз прилагођавање 
захтевима домаћег и иностраног тржишта; Усклађивање са правилима ЕУ, њеним стандардима, 
политикама и праксама. Специфични циљеви: - Повећање прихода у домаћинствима; Повећање 
степена запослености; Примена нових технологија и иновација; Успостављање нових 
прерађивачких погона; 
 
2.6.3. Веза мере са националним програмима за рурални развој и пољопривреду: Ова мера 
је у складу са Националним програмом за пољопривреду за период 2018-2020 године 
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2.6.4. Крајњи корисници: Крајњи корисници су физичка лица и правна лица– носиоци 
регистрованих пољопривредних газдинстава са територије града Зајечара. 
 
2.6.5. Економска одрживост: За реализацију ове мере није потребно подносити бизнис план или 
пројекат о економској одрживости улагања 
 
2.6.6. Општи критеријуми за кориснике: 1) Корисник треба да има регистровано пољопривредно 
газдинство уписано у Регистар пољопривредних газдинстава, са активним статусом; 2) Корисник 
треба да је измирио пореске обавезе према локалној самоуправи 3) Корисник треба да има 
пребивалиште на територији града Зајечара. 4) Инвестиција мора да се реализује на територији 
града Зајечара. 5) Корисник треба да у регистру има пријављен одговарајући сточни фонд (податке 
о врсти животиња и броју газдинства (ХИД) на којима се држе или узгајају 6) Корисник ове мере 
може у једној календарској години користити и подстицаје из сектора за млеко до укупно 120.000 
динара рачунајући и вредност полиса осигурања 7) Приликом избора корисника бесповратних 
подстицајних средстава предност имају подносиоци пријава који нису у претходној години 
користили подстицајна средства која је додељивао  град Зајечар. 8) Корисник субвенције не може 
за исту инвестицију користити у једној години средства из националних фондова и фондова ЈЛС, 
односно ако иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја 9) Да 
добављач и подносилац захтева не представљају повезана лица у смислу закона којим се уређује 
порез на добит правних лица. 10) Да корисник наменски користи и не отуђи нити да да другом лицу 
на коришћење инвестицију која је предмет захтева у периоду од 5 (пет) година од дана набавке 
опреме; 
 
2.6.7. Специфични критеријуми: - Прихватљиви корисници за инвестицију 304.5.1.1. (за набавку 
опреме за узорковање, пријем, прераду, пуњење и паковање млека и производа од млека) су 
регистрована пољопривредна газдинства са 10-149 грла одраслих оваца и коза, или 2 до 19 грла 
говеда.   
2.6.8. Листа инвестиција у оквиру мере: 
 
Шифра 

Назив инвестиције 
 

инвестиције 
 

  
   

304.5.1.1 

Набавка опреме за узорковање, пријем, прераду, пуњење и паковање млека и 
производа од  

млека 
 

  
   

2.6.9. Критеријуми селекције:  
 
Редни 

Тип критеријума за избор Да/Не 
Бодов
и 

 

број 
 

    
     
1 Подносилац захтева лице млађе од 40 год да 2  
     
2 Подносилац има пребивалиште на селу да 5  
     

3 

Подносилац није користио средства за субвенционисање 
пољопрвреде од ЈЛС у 2017 

да 3 
 

год.  
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4 

Подносилац није користио средства за субвенционисање 
пољопривреде од ЈЛС у 2018 

да 3 
 

год. 
 

    
     

5 

Подносилац није користио средства за субвенционисање 
пољопривреде од ЈЛС у 2019 

да 3 
 

год. 
 

    
     
 
2.6.10. Интензитет помоћи: Инвестиција 304.5.1.1.: за набавку опреме за узорковање, пријем, 
прераду, пуњење и паковање млека производа од млека, Интензитет финасирања је 60% од укупно 
прихватљивих трошкова умањен за износ средстава на име пореза на додату вредност. 
Максимални износ повраћаја средстава је 100.000 динара. *Корисник који користи ову инвестицију 
може користити и инвестиције МЕРЕ 101. из сектора МЛЕКО до максималног износа 120.000 рсд у 
току једне календарске године. 
 
2.6.11. Индикатори/показатељи: 
 

Редни број Назив показатеља  
1 Укупан број поднетих захтева  
2 Укупан број одобрених захтева 

 
2.6.12. Административна процедура: Мера ће бити спроведена од стране ЈЛС - одељење за 
привреду  
и друштвене делатности, а на основу пријаве - захтева који се подносе Комисији за подстицање 
развоја пољопривреде града Зајечара (у даљем тексту: Комисија) која је одговорна за реализацију 
ове мере. Мера ће се спроводити кроз Јавни позив или Конкурс за подношење захтева са 
прецизираним условима, роковима и неопходном документацијом и апликационом формом, уз 
спровођење што боље информисаности. Комисија ће у поступку одобравања подстицајних 
средстава проверити наводе у конкурсној документацији, утврдити и проверити тачност приложене 
документације, вршити провере изласком на терен и по потреби тражити доставу додатне 
документације. Кандидати који су аплицирали за доделу субвенција за пољопривреду приликом 
контроле на газдинству дужни су да омогуће Комисији на увид предмет инвестиције. Приоритетни 
редослед међу пријављеним кандидатима вршиће се према критеријумима утврђеним у Програму 
мера, конкурсу (јавном позиву) и Правилнику о додели средстава Буџетског фонда за 
пољопривреду града Зајечара (у даљем тексту "Правилник") који доноси Комисија након усвајања 
Програма. Одобрена подстицајна средства уплатиће се на наменски рачун регистрованог 
пољопривредног газдинства. Комплетна документација се доставља у једној затвореној коверти. 
Пријаве се предају услужном центру Градске управе Зајечар или поштом на адресу: Град Зајечар, 
Трг ослобођења број 1, 19000 Зајечар. Благовременом доставом сматра се препоручена пошиљка 
предата пошти најкасније до истека последњег дана утврђеног рока за предају конкурсне 
документације (печат поште), без обзира на датум приспећа. Захтев за одобравање права на 
подстицаје који није поднет од стране носиоца регистрованог пољопривредног домаћинства, 
преурањен или неблаговремен захтев, захтев послат факсом или електронском поштом, захтев са 
документацијом која не гласи на подносиоца, Комисија одбацује без разматрања. Комисија 
спроводи поступак по расписаном јавном огласу за доделу подстицајних средстава из буџета града 
Зајечара, врши оцену поднетих пријава на јавни оглас, утврђује ранг листу на основу критеријума 
утврђених програмом и правилником и доноси Одлуку о додели подстицајних средстава до утрошка 
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средстава предвиђених за ову меру . На основу Одлуке Комисије, град Зајечар и носилац 
пољопривредног газдинства, коме су одобрена средства, закључују уговор којим уређују међусобна 
права и обавезе. Стручне и административне послове за спровођење ове мере обавља Oдељење 
за друштвене делатности Градске управе града Зајечара. Начин реализације и обавезе корисника 
којима се одобре средства прецизираће се Уговором корисника са Градом, а у складу са законом. 
Уколико се предвиђена средства по предметном конкурсу не утроше у потпуности, преостали део 
ће се усмерити на наредни Конкурс у оквиру ове мере. Сва правна и физичка лица за које Комисија 
утврди да нису адекватно искористили добијена средства из буџета града Зајечара, биће у обавези 
да добијена средства са затезном каматом врате буџету града Зајечара, или ако су пре истека 
предвиђеног рока отуђила грла, опрему/механизацију/инвестицију која је била предмет 
субвенционисања биће им ускраћено право конкурисања за субвенције града Зајечара у наредне 
3 године. Комисија која утврди овакве чињенице дужна је да о томе сачини записник на терену.  
 
2.7. Назив и шифра мере: 402 Подстицаји за промотивне активности у пољопривреди и 
руралном развоју 
 
2.7.1. Образложење: Одрживи развој пољопривреде и руралног подручја захтева да буде заснован 
на праћењу нових технологија, стручном усавршавању и константном трансферу знања и 
информација. Пољопривредни произвођачи и сеоско становништво све теже успевају да 
самостално без стручне помоћи примењују иновације у производњи, пласману, развоју не 
пољопривредних делатности, маркетингу и другим активностима везаним за развој руралних 
средина. Стицање нових знања и информација град Зајечар ће финансијски подржати до 
2.000.000,00 динара за организовање информативних активности: сајмови, изложбе, 
манифестације и студијска путовања у земљи и иностранству. Град Зајечар и ПСС „Агрознање“ са 
којом Град традиционално има добру сарадњу већ годинама су носиоци едукативних и 
информативно промотивних активности у руралним срединама. ПССС укључена је и у рад Комисије 
за подстицање развоја пољопривреде у Зајечару. Облици стицања нових знања - стручно 
оспособљавање и активности стицања вештина и показне активности биће усмерене на 
пољопривредне произвођаче, сеоско становништво и на стручњаке локалног агросектора, који ће 
резултате стручног усавршавања користити за даљи рурални развој на подручју града Зајечара. 
Ова мера утиче на квалитет и побољшање услова живота у сеоским срединама, на конкурентност 
у пољопривреди, на организационо јачање пољопривредне производње, као и на примену многих 
иновација у пољопривреди. Организовање стручних предавања, саветовања и трибина из области 
пољопривреде планира се ван вегетационог периода (у току зиме) из области воћарства, 
сточарства, повртарства, пчеларства и др. грана пољопривреде, за које наши пољопривредници 
покажу интересовање. Мера је у сагласности са стратегијом локалног економског развоја града 
Зајечара 2015-2020 године и предвиђа организацију и реализацију манифестација, изложби и 
промоција пољопривреде и руралног развоја локалне самоуправе, студијских путовања ради 
стицања знања и вештина и упознавања са новим технологијама у области пољопривреде и 
руралног развоја. Реализацијом ове мере покривају се трошкови путовања и смештаја учесника 
сајмова и изложби. Предвиђено је и покривање трошкова кетеринга приликом организовања 
стручних едукација и сајмова. Град Зајечар сваке године организује Сајам пољопривредних 
производа „Здраво-домаће-природно“. Град Зајечар сваке године организује и одлазак 
пољопривредних произвођача у Нови Сад на Међународни сајам пољопривреде. Трошкови 
организовања студијских посета удружењима и задругама у области проширења знања и 
повезивања на тему пољопривреде и руралног развоја - могу укључивати трошкове 
организације, путовања и смештаја учесника. 
 
2. 7.2. Циљеви мере: Општи циљеви • едукација и упознавање са савременим трендовима и 
достигнућима у пољопривредној производњи, као и правилна, правовремена примена знања; • 
повезивање свих чиниоца и актера локалног агросектора; • доступност информацијама, • одрживи 
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развој, заштита свих ресурса, • смањење миграције становништва са циљем да се млади задрже 
на селу, да покрену сопствени бизнис и заснују породицу ; • упознавање младих. Специфични 
циљеви • повећање нивоа стручног знања и вештина сеоског становништва; • Циљ студијског 
путовања у земљи и иностранству је да се пољопривредници као и остале заинтересоване стране 
упознају са искуствима у интензивној и еколошки прихватљивој пољопривредној производњи и 
примерима добре праксе • примена нових технологија и иновација; •техничко и кадровско 
унапређење институција укључених у систем креирања и трансфера знања; • проширење понуде 
образовних и тренинг програма свих нивоа и типова образовања; •јачање капацитета за 
прихватање знања кроз развијање свести и мотивисаности за образовањем.   
2.7.3. Веза мере са националним програмима за рурални развој и пољопривреду: Овом мером 
програма подржавају се мала домаћинства и газдинства да напредују ка конкурентнијој 
пољопривредној производњи. Ова мера у сагласности је са Стратегијом пољопривреде и руралног 
развоја Републике Србије за период 2014-2024 године и са мером Националног програма за 
пољопривреду за период 2018-2020. године „Промотивне активности у пољопривреди“ у оквиру 
групе мера „Посебни подстицаји“. 
 
2.7.4. Крајњи корисници: - пољопривредни произвођачи уписани у Регистар пољопривредних 
газдинстава са територије града Зајечара. - удружења, задруге пољопривредних произвођача и 
стручне саветодавне службе за пољопривреду са територије града Зајечара. - предузетници и 
правна лица за пружање саветодавних и других услуга (превоз, опрема, штампа, угоститељство, 
услуге смештаја и сл.), 
 
2.7.5. Економска одрживост: За реализацију ове мере није потребно подносити бинзнис план или 
пројекат о економској одрживости улагања. 
 
2.7.6. Општи критеријуми за кориснике: -Пољопривредни произвођачи уписани у Регистар 
пољопривредних газдинстава на територији града Зајечара. -Корисник ако није физичко лице, мора 
да је уписан у одговарајући регистар (Регистар привредних субјеката, Регистар научно-
истраживачких установа, Регистар иновационих организација или Регистар удружења) 
 
2. 7.7. Специфични критеријуми: -Приликом организовања студијске посете (у земљи или 
иностранству ) или посете Сајма у Новом Саду, предност ће имати млади пољопривредници који 
ранијих година нису били укључени у студијске посете или обилазак сајма које је организовао град 
Зајечар. - Приликом ангажовања предузетника и правних лица за пружање саветодавних и других 
услуга, предност ће имати правни субјекти са територије града Зајечара. 
 
2.7.8. Листа инвестиција у оквиру мере: 
 
Шифра 

Назив инвестиције 
 

инвестиције 
 

  

402.1 
Информативне активности: сајмови, изложбе, манифестације, 
студијска путовања  

402.2 
Стручно оспособљавање и активности стицања вештина и показне 
активности  
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2.7.9. Критеријуми селекције: 
 
Редни 
број Тип критеријума за избор 

Да/Н
е 

Бодов
и  

     
1 Подносилац захтева лице млађе од 40 год да 2  
     
2 Подносилац има пребивалиште на селу да 5  
     

3 

Подносилац није био укључен у студијску посету из средстава Буџетског 
фонда за 

да 8 
 

пољопривреду града Зајечара у 2019 години 
 

    
     
 
2.7.10. Интензитет помоћи: Буџетски фонд за развој пољопривреде града Зајечара меру 402. 
Подстицаји за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју финансира до утрошка 
планираних средстава, са учешћем од 100%. 
 
2.7.11. Индикатори/показатељи: 
  
Редни број Назив показатеља 
1 Број подржаних манифестација 
2 Број организованих и посећених манифестација, сајмова, изложби и 

студијских путовања 
3 Укупан број одржаних едукација/радионица 

 
2.7.12. Административна процедура: Мера ће бити спроведена од стране ЈЛС - одељење за 
привреду  
и друштвене делатности, а на основу пријаве - захтева који се подносе Комисији за подстицање 
развоја пољопривреде града Зајечара која је одговорна за реализацију ове мере. Средства за ову 
намену користиће се за: Финансирање и подршку организацији студијских путовања у земљи и 
иностранству, стручних скупова, конференција, семинара, предавања, стручних радионица, 
тренинга и информативних активности и обиласка пољопривредних сајмова које су везане за 
стручно и техничко унапређење сеоског становништва, пољопривредних произвођача, привредних 
субјеката из области пољопривредне производње и пољопривредних стручњака. Приликом 
организовања одласка на сајам пољопривреде или студијско путовање, Комисија ће упутити позив 
за прикупљање Пријава заинтересованих пољопривредних произвођача на основу којих ће се 
урадити ранг листа према утврђеним критеријумима из позива. У предвиђеном року Комисија 
доноси Решење о броју пољопривредних произвођача за које се организује одлазак на сајам или 
студијско путовање за прихватљиве трошкове до утрошка средстава предвиђених за ову меру а 
према утврђеним критеријумима за ову меру. Град Зајечар овом мером подржаће и одржавање 
сајма „Здраво-домаће-природно“, наступ на изложбама као и излагање на сајмовима из области 
пољопривреде. За реализација мере – 402.2. - Стручно оспособљавање и активности стицања 
вештина и показне активности, Комисија ће конкурсом одабрати пружаоца услуга. Пружаоц услуга 
мора да приложи доказ о испуњености услова за обављање саветодавних послова у пољопривреди 
у складу са законом којим се уређују саветодавни послови и стручни послови у области 
пољопривреде. Предност ће имати пружаоци услуга са територије града Зајечара. Избор пружаоца 
услуге вршиће се у складу са Законом о јавним набавкама. Средства за ову меру предлаже 
Комисија за подстицање развоја пољопривреде града Зајечара, а исплату одобрава Градоначелник 
града Зајечара. Комплетна документација се доставља у једној затвореној коверти. Пријаве се 
предају услужном центру Градске управе Зајечар или поштом на адресу: Град Зајечар, Трг 
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ослобођења број 1, 19000 Зајечар. Благовременом доставом сматра се препоручена пошиљка 
предата пошти најкасније до истека последњег дана утврђеног рока за предају конкурсне 
документације (печат поште), без обзира на датум приспећа. Уколико се предвиђена средства по 
предметном конкурсу не утроше у потпуности, преостали део ће се усмерити на наредни Конкурс 
Буџетског фонда за пољопривреду који ће се расписати до краја године у оквиру мере.
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III. ИДЕНТИФИКАЦИОНА КАРТА 

 
Табела: Општи подаци и показатељи 
 

Назив показатеља Вредност, опис показатеља 
Извор податка 

 

и година  

  
 

    

ОПШТИ ПОДАЦИ  
 

  
 

Административни и географски положај  
 

   
 

Аутономна покрајина / рзс* 
 

    

Регион Јужна и Источна Србија рзс* 
 

    

Област Зајечарска област рзс* 
 

    

Град или општина општина рзс* 
 

    

Површина 1069 км2 рзс* 
 

    

Број насеља 42 рзс* 
 

    

Број катастарских општина 41 рзс* 
 

    

Број подручја са отежаним условима рада у 
Мариновац, Селачка, Мали Извор 

 
 

пољопривреди (ПОУРП)  
 

  
 

    

Демографски показатељи  
 

   
 

Број становника 59461 рзс** 
 

    

Број домаћинстава 21031 рзс* 
 

    

Густина насељености (број становника/површина, km2) 55,6  
 

Промена броја становника 2011:2002 (2011/2002*100 - 
-9,86% рзс**  

100)  

  
 

    

- у руралним подручјима АП/ЈЛС -19,66% рзс** 
 

    

Становништво млађе од 15 година (%) 11,90% рзс** 
 

    

Становништво старије од 65 година (%) 21,98% рзс** 
 

    

Просечна старост 45,5 рзс* 
 

    

Индекс старења 1,85 рзс* 
 

    

Без школске спреме и са непотпуним основним 
18,20% рзс*  

образовањем (%)  

  
 

    

Основно образовање (%) 25,60% рзс* 
 

    

Средње образовање (%) 43,10% рзс* 
 

    

Више и високо образовање (%) 13,10% рзс* 
 

    

Пољопривредно становништво у укупном броју 
45% Процена  

становника (%)  

  
 

    

Природни услови  
 

   
 

Рељеф (равничарски, брежуљкасти, брдски, планински) брдско-планинско подручије са Интерни 
 

 зајечарском котлином у центру  
 

 На основу педолошке карте и студије  
 

 земљишта Тимочке крајине, дефинисано  
 

 је преко преко 50 типова земљишта, али  
 

 основу чине највећим делом смонице,  
 

Преовлађујући педолошки типови земљишта и смеђе кисело земљиште и алувијална 
Интерни  

бонитетна класа земљишта у долинама река. Највећи део  

 
 

 пољопривредног земљишта на  
 

 територији града Зајечара је пете класе  
 

 или 27,5%, затим шесте класе или 25,2%  
 

 и четврте класе 18,4%.  
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 континентални климатски појас, клима  
 

Клима (умерено-континентална, субпланинска ...) је влажно умерена, са топлим и сувим Интерни 
 

 летом и умерено хладном зимама  
 

    

Просечна количина падавина (mm) 560 мм Интерни 
 

    

Средња годишња температура (оС) 12,6 ºC Интерни 
 

    

 Црни Тимок, Бели Тимок, Тимок и мањи  
 

 водотокови (Лубничка река, Леновачка  
 

 река, Грлишка, Ласовачка река и др.),  
 

Хидрографија (површинске и подземне воде) 
постоје и четри вештачка 

Интерни  

(акумулациона) језера: Грлишко,  

  
 

 Рготско, Глоговичко и језеро Совинац  
 

 kao и два термо-минерална извора:  
 

 Гамзиградска Бања и Николичево  
 

    

Површина под шумом (hа) 28.233 ха рзс* 
 

    

Површина под шумом у укупној површини АП/ЈЛС (%) 26,40% рзс* 
 

    

Пошумљене површине у претходној години (hа) 5,05 ха рзс* 
 

    

Посечена дрвна маса (m3) 8458 m3 рзс* 
 

    

ПОКАЗАТЕЉИ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ  
 

  
 

Стање ресурса  
 

   
 

Укупан број пољопривредних газдинстава: 6165 рзс*** 
 

    

Број регистрованих пољопривредних газдинстава (РПГ): 4358 
Управа за 

 

трезор  

  
 

    

- породична пољопривредна газдинства (%) 99,77% (4187)  
 

    

- правна лица и предузетници (%) 0,23% (9)  
 

    

Коришћено пољопривредно земљиште - КПЗ (hа) 30742 ха рзс*** 
 

    

Учешће КПЗ у укупној површини ЈЛС (%) 28,75%  
 

    

 Оранице и баште 21.225ха 69%; ливаде и  
 

Оранице и баште, воћњаци, виногради, ливаде и пашњаци 7.852ха 25,50%; воћњаци 984ха 
рзс***  

пашњаци, остало(18) (ha, %) 3%; виногради 463ха 1,2%; остало 433ха  

 
 

 1,3%  
 

    

 жита 13.666ха 64,39%; крмно биље  
 

Жита, индустријско биље, поврће, крмно биље, 5.900ха 27,80%; поврће 327ха 1,55ха; 
рзс***  

остало(19) (ha, %) индустијско биље 877ха 4,14%; остало  

 
 

 415ха 2,12%  
 

    

Просечна величина поседа (КПЗ) по газдинству (ha) 4,4ха рзс*** 
 

    

Обухваћеност пољопривредног земљишта комасацијом 
7.141,35 ха Интерни  

(ha)  

  
 

    

Обухваћеност земљишта неким видом удруживања (ha) / Интерни 
 

    

Број пољопривредних газдинстава која наводњавају КПЗ 744 рзс*** 
 

    

Одводњавана површина КПЗ (ha) / Интерни 
 

    

Наводњавана површина КПЗ (ha) 1.053 ха рзс*** 
 

    

Површина пољопривредног земљишта у државној 
7580.3887 ха Интерни  

својини на територији АП(20) (ha)  

  
 

    

Површина пољопривредног земљишта у државној 
3663.8589 ха Интерни  

својини која се даје у закуп (ha):  

  
 

    

- физичка лица (%) 27.5673 ха - 0,55% Интерни 
 

    

- правна лица (%) 710.6258 ха - 14,26% Интерни 
 

    

Говеда, свиње, овце и козе, живина, кошнице пчела говеда 7804; свиње 37764; овце и козе  
 

17636; живина 102295; кошнице пчела рзс***  

(број)  

13558  
 

  
 

    

Трактори, комбајни, прикључне машине (број) 
Трактори 9235 комбајни 498 прикључне 

рзс***  

машине 21455  
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Пољопривредни објекти (број) За стоку 14383 за пољопр. произв. 8273 рзс*** 
 

    

чч, сушаре, стакленици и пластеници (број) 
хладњаче 9, сушаре 10, стакленици 2, 

рзс***  

пластеници 630,  

  
 

    

Употреба минералног ђубрива, стајњака и средстава за Мин. Ђубриво 13700ха 4389 ПГ стајњак  
 

3083 ха 2933ПГ средства за заштиту рзс***  

заштиту биља (ha, број ПГ)  

биља 10566ха 4 145 ПГ  
 

  
 

    

Број чланова газдинства и стално запослених на 
15.113 рзс***  

газдинству:  

  
 

    

(на породичном ПГ: на газдинству правног 
На ПГ 14944 правно лице 169 рзс***  

лица/предузетника) (ha)  

  
 

    

Годишње радне јединице (број) 6.956 рзс*** 
 

    

 Зем. Задруге 3; Удружења 4 -Удружење  
 

Земљорадничке задруге и удружења пољопривредника пчелара „Зајечар“, -Удружење пчелара 
Интерни  

(број) „Грљан“, -Удружење воћара „Нектар“ и -  

 
 

 Удружење воћара „Зајечарско воће“.  
 

    

Производња пољопривредних   
 

производа(количина):   
 

 пшеница 42300 тона кукуруз 52500 тона  
 

 јечам 12080 тона тритикале 6000 тона  
 

- биљна производња (t) овас 3720 тона сунцокрет 3300 тона рзс*** 
 

 кромпир 10920 тона крмно биље 7220  
 

 тона вишња 3500 тона шљива 1320тона  
 

    

- сточарска производња (t, lit, ком.) нема података Интерни 
 

    

ПОКАЗАТЕЉИ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА  
 

  
 

Рурална инфраструктура  
 

  
 

Саобраћајна инфраструктура  
 

   
 

Дужина путева(km) 520 км рзс* 
 

    

Поште и телефонски претплатници (број) 22.815 рзс* 
 

    

Водопривредна инфраструктура  
 

   
 

Домаћинства прикључена на водоводну мрежу (број) 17.305 прикључака рзс* 
 

    

Домаћинства прикључена на канализациону мрежу 
12.102 прикључака рзс*  

(број)  

  
 

    

Укупне испуштене отпадне воде (хиљ.m3) 2.270 м3 рзс* 
 

    

Пречишћене отпадне воде (хиљ.m3) / рзс* 
 

    

Енергетска инфраструктура  
 

   
 

Производња и снабдевање електричном енергијом (број) 
ПД за дистрибуцију ел. Енергије 

Интерни 
 

„Југоисток“ ДОО Ниш ЕД Зајечар 
 

    

Социјална инфраструктура  
 

   
 

Објекти образовне инфраструктуре (број) 42 рзс* 
 

    

Број становника на једног лекара 291 рзс* 
 

    

Број корисника социјалне заштите 5.184 рзс* 
 

    

Диверзификација руралне економије  
 

   
 

Запослени у секторима пољопривреде, шумарства и 
196 рзс* рзс***  

водопривреде (број)  

  
 

    

Газдинства која обављају друге профитабилне 
696 рзс***  

активности(30) (број)  

  
 

    

Туристи и просечан број ноћења туриста на територији 
Број ноћења 51.226 Број туриста 13.577 рзс*  

АП/ЈЛС (број)  

  
 

    

 
 



	 |			СТРАНА					БРОЈ	10	 	 С Л У Ж Б Е Н И   Л И С Т	 	 												16.	МАРТ	2020.40

Трансфер знања и информација

Пољопривредна саветодавна стручна служба (да/не) да; ПССС Агрознање Интерни
Пољопривредна газдинства укључена у саветодавни

ПССС 2513 ПССС

__________________________________________________________
Датум и место

М.П.
Потпис овлашћеног лица у АП/ЈЛС

Износ средстава планиран по програмима усклађиваће се у току године у зависности од 
реализације средстава и поднетих захтева.

Реализација активности предвиђених Програмом врши се на основу одлука Комисије за 
подстицање развоја пољопривреде.

Овај програм објавити у ''Службеном листу града Зајечара''.

I бр. 320 – 9/2020
У Зајечару,  16.03.2020. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК
Стефан Занков, с.р.
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На основу чл. 29. став 4. Закона о јавној својини (“Сл. гласник РС” бр. 72/11,
88/13, 105/14,104/16-др.закон, 108/16,113/17 и 95/18), члана 10. Одлуке о  надлежностима 
у поступку прибављања и располагања стварима у јавној својини Града Зајечара („Сл. 
лист града Зајечара“ бр. 16/14) и члана 40. тачка 37. Статута града Зајечара (“Сл. лист 
града Зајечара“ бр. 4/19), Скупштина града Зајечара је, на седници одржаној 16.03.2020.
године, донела  

О Д Л У К У
о допуни Одлуке о прибављању сеоских кућа са окућницом у јавну својину Града 

Зајечара, непосредном погодбом

Члан 1.

У члану 1. тачка 6. Одлуке о прибављању сеоских кућа са окућницом у јавну 
својину Града Зајечара, непосредном погодбом, коју је Скупштина града Зајечара, на 
седници оджаној 25.12.2019. године, донела под I бр. 56-3/2019, тачка на крају реченице 
замењује се зарезом, иза кога се додају речи:

„по купопродајној цени непокретности у износу од 600.000,00 динара.“ 

              Члан 2.

Одлуку објавити у “Службеном листу града Зајечара” и доставити власницима  
непокретности, Правобранилаштву града Зајечара и Одељењу за урбанизам, грађевинске 
и комунално стамбене послове Градске управе града Зајечара.             

I бр. 56-3/2020
У Зајечару, 16.03.2020. године
                                                    

                                               СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
   

ПРЕДСЕДНИК
                      Стефан Занков,с.р.
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На основу члана 35. став 7. и члана 46. Закона о планирању и изградњи 
(„Сл.гласник РС“, бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 
42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 
83/2018, 31/19 и 37/19 – др. закон), члана 40. став 1. тачка 5. Статута града Зајечара 
(„Службени лист града Зајечарa”, број 4/19), Скупштина града Зајечара, на седници 
одржаној 16.03.2020. године, донела је 
 
 

О Д Л У К У 
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ РЕГИОНАЛНЕ САНИТАРНЕ ДЕПОНИЈЕ 
„ХАЛОВО 2“ 

 
 

Члан 1. 
 Приступа се изради изменa и допунa Плана детаљне регулације за изградњу 
регионалне санитарне депоније „Халово 2“ (у даљем тексту: изменe и допунe Плана 
детаљне регулације). 

Члан 2. 
 

 Границе подручја изменa и допунa Плана детаљне регулације одређене су 
обухватом катастарских парцела КО Халово и то: 
 
целе катастарске парцеле 
2547/3, 2361, 2520, 2521, 2374, 2464, 2463, 2462, 2455, 2541, 2540, 2539, 2538, 2537, 
2536, 2535, 2534, 2533, 2532, 2531, 2530, 2528, 2527, 2489, 2488/1, 2491, 2495, 2496, 
2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2522, 2523, 2558, 2557, 2556, 2552, 2547/1, 2387, 
2386, 2385, 2381, 2380, 2379, 2375, 2373/1, 2371/1, 2372, 2363/5, 2363/6, 2413, 2458, 
2457, 2456, 2459/4, 2459/5, 2423, 2420/1, 2420/2, 2420/3, 2421, 2422, 2425, 2424, 2430, 
2431, 2432, 2433, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 9444/1; 
делови катастарских парцела 
2459, 2384, 2739, 2738, 2467, 2358/1, 2547/4, 2547/2, 2290, 2360, 2359, 9445/1, 9445/3, 
9445/2, 2460, 2461, 2466, 2467, 2483, 2465, 2454, 2453, 2452, 2451, 2450, 2449, 2448, 
2447, 2446, 2444, 2485, 2529, 2490, 2488/2, 2487, 2486, 2492, 2493, 2494, 2497, 2498, 
2499, 2500, 2501, 2052, 2503, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 
2524, 2525, 2526, 2555, 2554, 2553, 2551, 2550, 2549, 2548, 2546, 2545, 2544, 2543, 
2542, 2443, 2442, 2436, 2435, 2434, 2429, 2428, 2427, 2426, 2417, 2416, 2410, 2409, 
2408, 2407, 2406, 2400, 2399, 2398/1, 2398/2, 2398/3, 2394, 2393, 2392, 2391, 2382/1, 
2382/2, 2376, 2377, 2378, 2383, 2388, 2389, 2390, 2395, 2396, 2397, 2401, 2402, 2403, 
2404, 2405, 2411, 2412, 2414, 2415, 2418, 2419, 2740. 

Предложена површина обухвата измена и допуна Плана детаљне регулације 
је око 21,88 ha. 

Графичким прилогом је дата прелиминарна граница подручја измена и допуна 
Плана детаљне регулације који је саставни део ове Одлуке. Коначна граница измена 
и допуна Плана детаљне регулације утврдиће се Нацртом измена и допуна Плана 
детаљне регулације. 
 

Члан 3. 
Плански основ за израду измена и допуна Плана детаљне регулације 

представља Просторни план територије града Зајечара („Сл. лист града Зајечара”, 
бр.15/12), План детаљне регулације за изградњу регионалне санитарне депоније 
„Халово 2“, („Сл. лист града Зајечара”, бр.15/12), а правни основ одређен је Законом 
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о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010-одлука 
УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 
132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/19 и 37/19 – др. Закон). 

 
Члан 4. 

 Услови и смернице планских докумената вишег реда и развојних стратегија за 
израду измена и допуна Плана детаљне регулације садржани су у: 
- Просторном плану територије града Зајечара („Сл. лист града Зајечара”, бр.15/12) 
којим се предвиђа основно концепцијско решење у погледу третмана комуналног 
отпада кроз затварање постојећих несанитарних депонија на територији Града, где је 
неопходно зауставити досадашњи тренд просторне дисперзије депонија дуж путева, 
речних токова и у близини сеоских и градских насеља имплементацијом пројеката 
изградњом нове регионалне санитарне депоније. 
- Регионалном плану управљања отпадом за град Зајечар и општине Бољевац, Бор, 
Кладово, Мајданпек, Неготин, и Књажевац („Сл. лист града Зајечара”, бр.46/18) којим 
се дефинишу заједнички циљеви у управљању отпадом кроз дугорочно успостављање 
одрживог система за регионално управљање отпадом на начин који има минималан 
негативан утицај на животну средину и здравље садашњих и будућих генерација, уз 
рационално коришћење ресурса и поштовање савремених принципа управљања 
отпадом, а уз координисано учешће свих субјеката управљања отпадом – републичке 
власти, локалних власти градова и општина учесница, домаћинстава, привредних и 
комерцијалних организација, невладиних институција, приватног сектора и сваког 
појединца. 
  

Члан 5. 
 Планирање, коришћење, уређење и заштита простора заснива се на 
принципима уређења и коришћења простора утврђеним чланом 3. Закона о 
планирању и изградњи као и другим важећим прописима Републике Србије. 
 Основно концепцијско решење у погледу поступања са отпадом јесте 
затварање постојеће несанитарне депоније на територији Града, изградња  
Регионалног центра за управљање комуналним отпадом „Халово 2“ (у даљем тексту: 
Регионални центар) и успостављање оквира за сакупљање отпада из свих 
домаћинстава, сакупљање рециклабилног отпада или његово одвајање из комуналног 
отпада, развој и унапређивање активности третмана, односно поновног искоришћења 
и/или одлагања отпада. 
 Изградњом Регионалног центра предвиђа се затварање свих несанитарних 
депонија - сметлишта на територијама градова и општина потписника споразума о 
заједничком управљању комуналним отпадом и њихова санација и рекултивација у 
складу са пројектима санације и рекултивације, на које сагласност даје министарство 
надлежно за послове заштите животне средине. 
  

Члан 6. 
 Визија и циљ доношења измена и допуна Плана детаљне регулације је 
обезбеђење услова за остварење посебне намене планског подручја у условима 
одрживог развоја. 
 Одрживи развој је усклађени систем техничко – технолошких, економских и 
друштвених активности у укупном развоју у коме се на принципима економичности и 
разумности користе природне и створене вредности са циљем да се сачува и 
унапреди квалитет животне средине за садашње и будуће генерације. Одрживо 
управљање отпадом значи смањење количине отпада, рециклажа, односно третман 
отпада ради добијања сировине за производњу истог или другог производа, смањење 
депоновања биоразградивог отпада у складу са ЕУ и националним циљевима, 
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односно поступање са отпадом на такав начин да доприноси циљевима одрживог 
развоја. 
 Циљ доношења измена и допуна Плана детаљне регулације је урбанистичко 
планско уређење простора и одређивање смерница развоја делатности, намена 
површина и услова за одрживи и равномерни развој. Изменом и допуном Плана 
детаљне регулације потребно је предвидети све проверене технологије третмана, 
односно поновног искоришћења и одлагања отпада, као и споредних производа 
животињског порекла, у складу са посебним прописом, имплементиране у региону 
и/или Европској Унији са којима се достижу циљеви ЕУ оквирне директиве. 
 

Члан 7. 
 Концептуални оквир планирања, коришћења, уређења и заштите планског 
подручја заснива се на обезбеђењу услова и планско коришћење простора. 
 Концепција управљања отпадом � удруживањем градова и општина ради 
заједничког управљања отпадом успоставиће се систем управљања отпадом који 
обухвата сакупљање отпада, Регионални центар за најмање 20  година (23,3 године 
према Регионалном плану управљања отпадом), постројење за сепарацију 
рециклабилног отпада поред депоније (где ће се вршити сепарација папира, стакла, 
пластике, алуминијума и др.), трансфер станице за претовар отпада ради транспорта 
на депонију, као и постројења за третман отпада, што чини потребну инфраструктуру 
за управљање комуналним отпадом. Истовремено је потребно радити на санацији 
постојећих несанитарних депонија - сметлишта који представљају ризик по животну 
средину. Намена планираног комплекса је санитарно уклањање комуналног отпада и 
споредних производа животињског порекла, у складу са посебним прописом. 

 
Члан 8. 

Садржина измена и допуна Плана детаљне регулације биће усклађена са 
важећим планским документима, и законским прописима. 

Измене и допуне Плана детаљне регулације ће садржати текстуални и 
графички део, у складу са чл. 27-32. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник 
РС“,бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука 
УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/19 и 37/19 
– др.закон) и чл. 25. и 26. Правилникa о садржини, начину и поступку израде 
докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.32/19). 

Графички део урбанистичког плана израђује се по правилу на овереном 
катастарско-топографском, односно овереном топографском плану, односно 
овереном катастарском плану. 

 
Члан 9. 

 Израда измена и допуна Плана детаљне регулације уступа се привредном 
друштву, односно другом правном лицу које испуњава законске услове за израду 
планских докумената, а које ће се одредити накнадно, у складу са Законом о јавним 
набавкама. 

Члан 10. 
 Рок за израду планског документа је 180 дана од дана доставе подлога 
потребних за израду плана обрађивачу. Овај рок не садржи и време потребно за 
процедуралне и административне радње и поступке. 
 

Члан 11. 
Средства за израду измена и допуна Плана детаљне регулације, прибављање 

подлога, подношење захтева за издавање услова и мишљења, као и друге трошкове 
од интереса за израду измена и допуна Плана детаљне регулације обезбеђују се из 
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буџета Града Зајечара. 
Начин финансирања и динамика израде појединих фаза се уређује уговором 

између Градске управе града Зајечара и обрађивача планског документа. 
Носилац израде измена и допуна Плана детаљне регулације је Градска управа 

града Зајечара-Одељење за урбанизам, грађевинске и комунално-стамбене послове. 
 

Члан 12. 
 Након стручне контроле извршиће се излагање Нацрта измена и допуна Плана 
детаљне регулације на јавни увид у просторијама Одељења за урбанизам, 
грађевинске и комунално-стамбене послове и на званичној интернет страници града 
Зајечара у трајању од 30 дана од дана оглашавања. 
 Подаци о начину излагања Нацрта измена и допуна Плана детаљне регулације 
на јавни увид и трајању јавног увида огласиће се у дневном и локалном листу, на 
огласној табли Градске управе града Зајечара и званичној интернет страници града 
Зајечара. 

Члан 13. 
 Саставни део ове Одлуке је Одлука о приступању изради Стратешке процене 
утицаја на животну средину измена и допуна Плана детаљне регулације IV/04 број 
350–1/2020 од 10.01.2020.године, коју је донело Одељење за урбанизам, грађевинске 
и комунално-стамбене послове Градске управе града Зајечара. 

Члан 14. 
Елаборат измена и допуна Плана детаљне регулације израдиће се у 5 (пет) 

примерака у аналогном облику и 5 (пет) примерака у дигиталном облику. 
Члан 15. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном 
листу града Зајечара". 

 
 

I број 350 - 7/2020 
У Зајечару,16.03.2020. године 
 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 
 

        ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                    Стефан Занков,с.р. 
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докумената, а које ће се одредити накнадно, у складу са Законом о јавним 
набавкама. 

Члан 8. 
Носилац израде Извештаја о стратешкој процени дужан је да изради Извештај 

у складу са динамиком израде појединих фаза, која ће се уредити Уговором између 
Града Зајечара и обрађивача. 

Члан 9. 
Средства за израду Извештаја о стратешкој процени обезбедиће се из буџета 

Града Зајечара. Начин финансирања ће се уредити Уговором између Града Зајечара 
и обрађивача. 

Члан 10. 
У току израде Извештаја о стратешкој процени утицаја измене и допуне Плана 

на животну средину биће обављена сарадња са свим надлежним и заинтересованим 
органима и организацијама. 

Извештај о стратешкој процени ће заједно са Нацртом измена и допуна Плана 
бити изложен на јавни увид, у складу са одредбама Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину и Закона о планирању и изградњи. 

Нацрт измена и допуна Плана се упућује у даљу процедуру усвајања, уз 
обавезу да се претходно прибави сагласност на Извештај о стратешкој процени, 
сходно члановима 21. и 22. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину. 

Члан 11. 
Стратешка процена на нивоу овог измена и допуна Плана мора бити 

усклађена са смерницама стратешке процене утицаја на животну средину плана 
вишег хијерархијског нивоа, имајући у виду чланове 7. и 16. Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину. 

Члан 12. 
Саставни део ове Одлуке је Графички прилог Одлуке о приступању изради 

стратешке процене утицаја на животну средину измене и допуне Плана детаљне 
регулације за изградњу регионалне санитарне депоније "Халово 2". 

Члан 13. 
Ова Одлука је донета у складу са Мишљењем Канцеларије за заштиту 

животне средине овог Одељења за доношење Одлуке о приступању изради 
стратешке процене утицаја на животну средину IV/04 бр. 501-3/2020 од 10.01.2020. 
године . 

Члан 14. 
Ова Одлука је саставни део Одлуке о приступању изради измене и допуне 

Плана детаљне регулације за изградњу регионалне санитарне депоније "Халово 2" и 
објављује се у "Сл. листу града Зајечара". 

IV/04 број 350-1 /2020 
У Зајечару 10.01.2020. године 

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ 

И КОМУНАЛНО СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
Срђан Голубовић, дипл. правник, с.р.
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Нa основу члана 100. став 3. Закона о заштити животне средине 
(„Службени гласник РС", бр.135/04, 36/09 и 36/09 - др.закон, 72/09 – др.закон, 
43/11 – одлука УС, 14/16, 76/18 и 95/18-др.закон) и члана 40. Статута Града 
Зајечара ("Службени лист града Зајечара", бр.4/19), Скупштина Града 
Зајечара, по претходно прибављеној сагласности Министарства заштите 
животне средине Републике Србије, број 401-00-01415/2019-02 од 25.12.2019. 
године, на седници одржаној 16.03.2020. године, донела је 

ПРОГРАМ 
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ И 

УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2020.
ГОДИНУ

I
Овим Програмом утврђује се обим, расподела и коришћење средстава 

буџетског фонда за заштиту и унапређивање животне средине града Зајечара 
за 2020. годину у циљу реализације планова, програма, пројеката и других 
активности у области заштите и унапређивања животне средине на територији 
Зајечара. 

Одлуком о буџету града Зајечара за 2020. годину („Службени лист града 
Зајечара“, бр.30/19) планирана су средства и то:

-планирана средства за 2020. годину ....………………………. 14.700.000,00 дин.

II
Средства из тачке I овог Програма користиће се за финансирање 

следећих активности:

Број Програмска активност Укупно
(дин)

0001 Управљање заштитом животне средине 5.000.000,00   
1. Израда Локалног плана управљања отпадом на подручју 

Зајечара (ревизија ЛПУО)
(законска обавеза након доношења Регионалног плана)
424900 (остале специјализоване услуге)

         500.000,00

2. Израда Програма заштите животне средине на територији 
града Зајечара за период од 2020. до 2030. године
424900 (остале специјализоване услуге)

1.000.000,00

3. Активности на заштити артеских подземних вода од 
секундарног загађења
(наставак Пројекта из претходне године) 
424600 (услуге очувања животне средине)

3.500.000,00

0002 Праћење квалитета елемената животне средине 2.700.000.00                            

1. Контрола квалитета ваздуха (према Програму 
мониторинга ваздуха)
424600 (услуге очувања животне средине)

1.000.000,00



	 |			СТРАНА					БРОЈ	10	 	 С Л У Ж Б Е Н И   Л И С Т	 	 												16.	МАРТ	2020.52

2. Контрола површинских вода на Црном и Белом Тимоку и 
Рготском језеру (према Програму мониторинга 
површинских вода, део обавеза из претходне године)
424600 (услуге очувања животне средине)

1.000.000,00

3. Мерење нивоа комуналне буке за дан, вече и ноћ у циљу 
утврђивања акустичких зона на територији Зајечара 
(према Програму мониторинга буке, део обавеза из 
претходне године)
424600 (услуге очувања животне средине)

         700.000,00                                           

0006 Управљање осталим врстама отпада 7.000.000,00                  
1. Израда Пројекта санације и рекултивације депоније 

„Халово“ у Зајечару (суфинансирање, уговорена обавеза 
из претходне године)
511400 (пројектно планирање)

2.000.000,00

2. Уклањање и/или санација дивљих депонија
424900 (остале специјализоване услуге)

5.000.000,00 

У К У П Н О 14.700.000,00       

III
Активности из тачке II овог Програма реализоваће се у складу са 

важећим законским и другим прописима и актима Града Зајечара, којима је 
регулисана свака појединачна активност. 

IV
Исплату средстава за реализацију активности из овог Програма 

одобрава градоначелник Града Зајечара или лице које он овласти, на законом 
прописан начин.
                                                               V

Овај Програм објавити у “Службеном листу града Зајечара”.

I бр.501-52/2020
У Зајечару, 16.03.2020.године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

                                                          ПРЕДСЕДНИК
                                                         Стефан Занков,с.р.  
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2. Контрола површинских вода на Црном и Белом Тимоку и 
Рготском језеру (према Програму мониторинга 
површинских вода, део обавеза из претходне године)
424600 (услуге очувања животне средине)

1.000.000,00

3. Мерење нивоа комуналне буке за дан, вече и ноћ у циљу 
утврђивања акустичких зона на територији Зајечара 
(према Програму мониторинга буке, део обавеза из 
претходне године)
424600 (услуге очувања животне средине)

         700.000,00                                           

0006 Управљање осталим врстама отпада 7.000.000,00                  
1. Израда Пројекта санације и рекултивације депоније 

„Халово“ у Зајечару (суфинансирање, уговорена обавеза 
из претходне године)
511400 (пројектно планирање)

2.000.000,00

2. Уклањање и/или санација дивљих депонија
424900 (остале специјализоване услуге)

5.000.000,00 

У К У П Н О 14.700.000,00       

III
Активности из тачке II овог Програма реализоваће се у складу са 

важећим законским и другим прописима и актима Града Зајечара, којима је 
регулисана свака појединачна активност. 

IV
Исплату средстава за реализацију активности из овог Програма 

одобрава градоначелник Града Зајечара или лице које он овласти, на законом 
прописан начин.
                                                               V

Овај Програм објавити у “Службеном листу града Зајечара”.

I бр.501-52/2020
У Зајечару, 16.03.2020.године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

                                                          ПРЕДСЕДНИК
                                                         Стефан Занков,с.р.  

На основу члана 20. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", 
бр. 129/07, 83/14 - др. Закон, 101/16 - др. Закон и 47/18), члана 4. став 1, 4. и 7. Закона о 
комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 88/11, 104/16 и 95/18) и члана 15. тачка 2. и 
члана 40. тачка 21. Статута града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 4/19), Скупштина 
града Зајечара је, на седници одржаној 16.03. 2020. године, донела

О Д Л У К У
о измени Одлуке о локалним и некатегорисаним путевима 

Члан 1.

У члановима: 4., 24., 27., 28., 30., 31., 32., 33. и 35. Одлуке о локалним и 
некатегорисаним путевима (”Сл. лист града Зајечара”, бр. 15/14, 23/14 - др. Одлука, 35/14, 
38/14, и 9/17 - др. Одлука), речи: „Јавно предузеће "Дирекција за изградњу" Зајечар“ у 
одговарајућем падежу, замењују се речима: „овлашћено комунално предузеће“ у
одговарајућем падежу.

I број: 011-3/2020
У Зајечару,16.03.2020. године.

                                                   СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

                                                                                                    
       ПРЕДСЕДНИК                                                                                                   
    Стефан Занков,с.р.
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На основу члана 20. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", 
бр. 129/07, 83/14 - др. Закон, 101/16 - др. Закон и 47/18), члана 4. став 1, 4. и 7. Закона о 
комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 88/11, 104/16 и 95/18) и члана 15. тачка 2. и 
члана 40. тачка 21. Статута града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 4/19), Скупштина 
града Зајечара је, на седници одржаној 16.03.2020. године, донела

О Д Л У К У
о изменама и допунама Одлуке о комуналном уређењу 

на територији града Зајечара

Члан 1.

У члановима 28., 30., 32., 35., 36. и 38. Одлуке о комуналном уређењу на територији 
града Зајечара (”Сл. лист града Зајечара”, бр. 15/14, 22/14 - др. Одлука, 38/14, 39/14, 51/14, 
3/16, 7/17 - др. Одлука, 34/17, 36/17, 20/18, 24/18, 34/18, 4/19, 8/19 и 12/19), речи: „Јавно 
комунално предузеће "Зајечар паркинг" Зајечар“ у одговарајућем падежу, замењују се 
речима: „овлашћено комунално предузеће“ у одговарајућем падежу.

Члан 2.

         Члан 28. став 4. Одлуке из претходног члана мења се тако да гласи:

       „Накнаду из претходног става овог члана, физичка лица плаћају пре издавања техничких 
услова за раскопавање, по обрачуну овлашћеног комуналног предузећа а Јавна предузећа, 
установе, државни органи и организације, као и друга правна лица и предузетници, након 
изведених радова, у року од 15 дана од дана пријема фактуре.“

I број: 011-4/2020
У Зајечару, 16.03.2020. године

                                                СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

                                                                                                    
        ПРЕДСЕДНИК                                                                                                   

Стефан Занков,с.р.
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На основу члана 20. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", 
бр. 129/07, 83/14 - др. Закон, 101/16 - др. Закон и 47/18), члана 4. став 1, 4. и 7. Закона о 
комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 88/11, 104/16 и 95/18) и члана 15. тачка 2. и 
члана 40. тачка 21. Статута града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 4/19), Скупштина 
града Зајечара је, на седници одржаној 16.03.2020. године, донела

О Д Л У К У
о изменама и допунама Одлуке о комуналном уређењу 

на територији града Зајечара

Члан 1.

У члановима 28., 30., 32., 35., 36. и 38. Одлуке о комуналном уређењу на територији 
града Зајечара (”Сл. лист града Зајечара”, бр. 15/14, 22/14 - др. Одлука, 38/14, 39/14, 51/14, 
3/16, 7/17 - др. Одлука, 34/17, 36/17, 20/18, 24/18, 34/18, 4/19, 8/19 и 12/19), речи: „Јавно 
комунално предузеће "Зајечар паркинг" Зајечар“ у одговарајућем падежу, замењују се 
речима: „овлашћено комунално предузеће“ у одговарајућем падежу.

Члан 2.

         Члан 28. став 4. Одлуке из претходног члана мења се тако да гласи:

       „Накнаду из претходног става овог члана, физичка лица плаћају пре издавања техничких 
услова за раскопавање, по обрачуну овлашћеног комуналног предузећа а Јавна предузећа, 
установе, државни органи и организације, као и друга правна лица и предузетници, након 
изведених радова, у року од 15 дана од дана пријема фактуре.“

I број: 011-4/2020
У Зајечару, 16.03.2020. године

                                                СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

                                                                                                    
        ПРЕДСЕДНИК                                                                                                   

Стефан Занков,с.р.

 На основу члана 32. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“, број 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др.закон и 47/18),  члана 5. став 3. Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16 и 88/19), члана 4. став 1. Закона 
о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/11, 104/16 и 95/18) и члана 
40. тачка 10. Статута града Зајечара („Службени лист града Зајечара”, број 4/19), 
Скупштина града Зајечара је, на седници одржаној дана 16.03.2020. године,  донела 
 
 
 
 

 
О Д Л У К У 

о допуни Одлуке о оснивању Јавног предузећа за планирање, пројектовање, 
изградњу и надзор „Урбанизам и изградња“ Зајечар 

 
 
 
                                                                     Члан 1. 
 
 
 У члану 12. став 2. Одлуке о оснивању Јавног предузећа за планирање, 
пројектовање, изградњу и надзор „Урбанизам и изградња“ Зајечар („Сл. лист града 
Зајечара“, бр. 47/17 и 24/18), после алинеје 8. додаје се алинеја 9., која гласи: 
 „ 52.21 Услужне делатности у копненом саобраћају“.   
 
 
 

 
I бр. 011-5/2020 
У Зајечару, 16.03.2020. године 
 
 
 
 
 

        СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
         
  
 
                    ПРЕДСЕДНИК 
                          Стефан Занков,с.р. 
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На основу члана 2. став 3. тачка 1. и члана 5. став 2. Закона о комуналним 
делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 88/11, 104/16 и 95/18), члана 19. став 1. тачка 3. 
и члана 21. став 1. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/11, 88/13, 105/14, 
104/16 – др. закон, 108/16, 113/17 и 95/18) и члана 15. тачка 2. у вези члана 40. тачка 
21. Статута града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 4/19), Скупштина града 
Зајечара је, на седници одржаној 16.03. 2020. године, донела

Р Е Ш Е Њ Е
о измени и допуни Решења о преносу права коришћења на сеоским 

водоводима 

I

Тачка I Решењa о преносу права коришћења на сеоским водоводима („Сл. 
лист града Зајечара“, бр. 15/19), мења се и гласи:

„ПРЕНОСИ СЕ Јавном комуналном предузећу „Водовод“ Зајечар право 
коришћења на сеоским водоводима у насељеним местима на територији града 
Зајечара и то у Звездану, Рготини, Великом Извору, Вратарници и Салашу, на 
неодређено време, ради обављања делатности Јавног комуналног предузећа 
„Водовод“ Зајечар, у складу са законом, подзаконским актима из предметне области 
и оснивачким актом.“

       II

Тачка IV горе наведеног Решења се брише.

       III

Ово Решење објавити у "Службеном листу града Зајечара".

                        
I бр. 02-13/2020
У Зајечару, 16.03.2020. године

                                                СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

                                                                                                    
ПРЕДСЕДНИК

                                                                                            
Стефан Занков,с.р.
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На основу члана 2. став 3. тачка 1. и члана 5. став 2. Закона о комуналним 
делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 88/11, 104/16 и 95/18), члана 19. став 1. тачка 3. 
и члана 21. став 1. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/11, 88/13, 105/14, 
104/16 – др. закон, 108/16, 113/17 и 95/18) и члана 15. тачка 2. у вези члана 40. тачка 
21. Статута града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 4/19), Скупштина града 
Зајечара је, на седници одржаној 16.03. 2020. године, донела

Р Е Ш Е Њ Е
о измени и допуни Решења о преносу права коришћења на сеоским 

водоводима 

I

Тачка I Решењa о преносу права коришћења на сеоским водоводима („Сл. 
лист града Зајечара“, бр. 15/19), мења се и гласи:

„ПРЕНОСИ СЕ Јавном комуналном предузећу „Водовод“ Зајечар право 
коришћења на сеоским водоводима у насељеним местима на територији града 
Зајечара и то у Звездану, Рготини, Великом Извору, Вратарници и Салашу, на 
неодређено време, ради обављања делатности Јавног комуналног предузећа 
„Водовод“ Зајечар, у складу са законом, подзаконским актима из предметне области 
и оснивачким актом.“

       II

Тачка IV горе наведеног Решења се брише.

       III

Ово Решење објавити у "Службеном листу града Зајечара".

                        
I бр. 02-13/2020
У Зајечару, 16.03.2020. године

                                                СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

                                                                                                    
ПРЕДСЕДНИК

                                                                                            
Стефан Занков,с.р.

 На основу члана 69. став 1. тачка 9 Закона о јавним предузећима („Сл. Гласник РС“, 
бр. 15/16 и 88/2019) и члана 40. став 1. тачка 10. Статута Града Зајечара („Сл.лист града 
Зајечара“, бр. 4/19) Скупштина Града Зајечара, на седници одржаној дана16.03.2020. 
године, донела је 
 
 
 
 
      Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на Одлуку о репрограму Јавног комуналног предузећа 
„Водовод“ Зајечар 

 
 

       I 
 
 
 Даје се сагласност на Одлуку о репрограму Јавног комуналног предузећа 
„Водовод“ Зајечар коју је усвојио Надзорни одбор овог Предузећа, под бројем 210/1 на 
седници одржаној 30.01.2020.године. 
 
 
       II 
 
 
 Решење објавити у „Службеном листу Града Зајечара“. 
 
 
 
I број:02-14/2020 
У Зајечару, 16.03.2020. године 
 

 
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 
 
          ПРЕДСЕДНИК 
                 Стефан Занков,с.р. 
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На основу члана 32. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“, број 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др.закон и 47/18),  члана 5. став 3. Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16 и 88/19), члана 4. став 1. Закона 
о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/11, 104/16 и 95/18) и члана 
40. тачка 10. Статута града Зајечара („Службени лист града Зајечара”, број 4/19) 
Скупштина града Зајечара је, на седници одржаној дана 16.03.2020. године,  донела 

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ

О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ  КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
„ ХИГИЈЕНА ЗАЈЕЧАР“ ЗАЈЕЧАР

                                                                      

Члан 1.

У члану 3. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа “Хигијена Зајечар” 
Зајечар (“Сл.лист града Зајечара”, бр. 21/16, 23/16 и 43/17), алинеја 5. се брише.

                                                                     Члан 2.

            У члану 14. став 2. Одлуке из претходног члана, алинеја 2. се брише.

I бр. 011-6/2020
У Зајечару, 16.03. 2020. године

        СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

          ПРЕДСЕДНИК
                  Стефан Занков,с.р.
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На основу члана 32. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“, број 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др.закон и 47/18),  члана 5. став 3. Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16 и 88/19), члана 4. став 1. Закона 
о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/11, 104/16 и 95/18) и члана 
40. тачка 10. Статута града Зајечара („Службени лист града Зајечара”, број 4/19) 
Скупштина града Зајечара је, на седници одржаној дана 16.03.2020. године,  донела 

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ

О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ  КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
„ ХИГИЈЕНА ЗАЈЕЧАР“ ЗАЈЕЧАР

                                                                      

Члан 1.

У члану 3. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа “Хигијена Зајечар” 
Зајечар (“Сл.лист града Зајечара”, бр. 21/16, 23/16 и 43/17), алинеја 5. се брише.

                                                                     Члан 2.

            У члану 14. став 2. Одлуке из претходног члана, алинеја 2. се брише.

I бр. 011-6/2020
У Зајечару, 16.03. 2020. године

        СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

          ПРЕДСЕДНИК
                  Стефан Занков,с.р.

На основу члана 32. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“, број 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др.закон и 47/18),  члана 5. став 3. Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16 и 88/19), члана 4. став 1. Закона 
о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/11, 104/16 и 95/18) и члана 
40. тачка 10. Статута града Зајечара („Службени лист града Зајечара”, број 4/19) 
Скупштина града Зајечара је, на седници одржаној дана 16.03.2020. године,  донела 

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ

О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ  КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
„ ТИМОК - ОДРЖАВАЊЕ“ ЗАЈЕЧАР

                                                                      

Члан 1.

У члану 1. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа “Тимок-одржавање” 
Зајечар (“Сл.лист града Зајечара”, бр. 43/17 и 47/17), после алинеје 2. додаје се алинеја 
3. која гласи: 

„организовања активности које се односе на разоноду и рекреацију.“
                                                              

      Члан 2. 

У Одлуци из претходног члана, чланови 72. и 73. се бришу. 

 

 

I бр. 011-7/2020
У Зајечару, 16.03.2020. године

        СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

       ПРЕДСЕДНИК
               Стефан Занков,с.р.
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На основу члана 52. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр.15/16 и
88/19), члана 32. став 1. тачка 9., а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/07, 83/14 - др.закон и 101/16 - др.закон и
47/18) и члана 40. став 1. тачка 12. Статута града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“
бр. 4/19), Скупштина града Зајечара је, на седници одржаној дана 16.03.2020.године,
донела

Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ТИМОК - ОДРЖАВАЊЕ“ ЗАЈЕЧАР

I

РАЗРЕШАВА СЕ функције вршиоца дужности директора Јавног комуналног
предузећа „Тимок - одржавање“ Зајечар, Вице Лалић, дипломирани менаџер из
Зајечара, због истека мандата.

II

ИМЕНУЈЕ СЕ ЉУБИША ТРИФУНОВИЋ из Бора, дипломирани инжењер
металургије, за вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Тимок -
одржавање“ Зајечар, на период од годину дана.

III

Решење се објављује у „Службеном листу града Зајечара“.

О б р а з л о ж е њ е

Чланом 52. став 1. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр.15/16 и
88/19) прописано је да се вршилац дужности директора може именовати до именовања
директора јавног предузећа по спроведеном јавном конкурсу, а ставом 2. истог члана
прописано је да период обављања функције вршиоца дужности директора не може
бити дужи од једне године.

Чланом 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“ бр. 129/07, 83/14 - др.закон и 101/16 - др.закон и 47/18) прописано је да скупштина
општине, у складу са законом, именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује
и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је
оснивач и даје сагласност на њихове статуте, а чланом 66. став 3. истог Закона је
прописано да се одредбе овог Закона које се односе на скупштину општине примењују
на градску скупштину.

Чланом 40. став 1. тачка 12. Статута града Зајечара („Службени лист града
Зајечара“ бр. 4/19) прописано је да Скупштина Града, у складу са законом именује и
разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних
предузећа чији је оснивач и даје сагласност на статут јавног предузећа и врши друга
права оснивача у складу са законом и оснивачким актом.

Чланом 73. став 1 Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа “Тимок -
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На основу члана 52. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр.15/16 и
88/19), члана 32. став 1. тачка 9., а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/07, 83/14 - др.закон и 101/16 - др.закон и
47/18) и члана 40. став 1. тачка 12. Статута града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“
бр. 4/19), Скупштина града Зајечара је, на седници одржаној дана 16.03.2020.године,
донела

Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ТИМОК - ОДРЖАВАЊЕ“ ЗАЈЕЧАР

I

РАЗРЕШАВА СЕ функције вршиоца дужности директора Јавног комуналног
предузећа „Тимок - одржавање“ Зајечар, Вице Лалић, дипломирани менаџер из
Зајечара, због истека мандата.

II

ИМЕНУЈЕ СЕ ЉУБИША ТРИФУНОВИЋ из Бора, дипломирани инжењер
металургије, за вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Тимок -
одржавање“ Зајечар, на период од годину дана.

III

Решење се објављује у „Службеном листу града Зајечара“.

О б р а з л о ж е њ е

Чланом 52. став 1. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр.15/16 и
88/19) прописано је да се вршилац дужности директора може именовати до именовања
директора јавног предузећа по спроведеном јавном конкурсу, а ставом 2. истог члана
прописано је да период обављања функције вршиоца дужности директора не може
бити дужи од једне године.

Чланом 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“ бр. 129/07, 83/14 - др.закон и 101/16 - др.закон и 47/18) прописано је да скупштина
општине, у складу са законом, именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује
и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је
оснивач и даје сагласност на њихове статуте, а чланом 66. став 3. истог Закона је
прописано да се одредбе овог Закона које се односе на скупштину општине примењују
на градску скупштину.

Чланом 40. став 1. тачка 12. Статута града Зајечара („Службени лист града
Зајечара“ бр. 4/19) прописано је да Скупштина Града, у складу са законом именује и
разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних
предузећа чији је оснивач и даје сагласност на статут јавног предузећа и врши друга
права оснивача у складу са законом и оснивачким актом.

Чланом 73. став 1 Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа “Тимок -

одржавање” Зајечар (“Сл.лист града Зајечара" бр.43/17 и 47/17), за вршиоца дужности
директора овог предузећа именован је Вице Лалић, дипл.менаџер из Зајечара.

Имајући у виду да je именованом истекао мандат, указала се потреба за
именовањем лица које ће обављати функцију вршиоца дужности директора овог
Предузећа, до именовања директора по спроведеном јавном конкурсу, у складу са
одредбом члана 52. став 1. Закона о јавним предузећима.

Љубиша Трифуновић је рођен 05.05.1970. године у Бору. Дипломирао је на
Техничком факултету у Бору 1999. године. Први пут је засновао радни однос 01. 
фебруара 1999. године у ливници у Вршцу, у којој је радио до децембра 1999. године. У
ЈП “ШРИФ” у Бору, радио је до 1. септембра 2002. године. Од 1. септембра 2002. године
до 01. априла 2003. године радио је у београдском дневном листу “Глас јавности”, 
после чега је засновао радни однос у компанији “Новости” АД Београд у којој је још увек
радно ангажован.

У складу са наведеним, Градско веће града Зајечара је утврдило Предлог
Решења о именовању Љубише Трифуновића, дипл.инжењера металургије из Бора, за
вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Тимок - одржавање“
Зајечар и на основу члана 40. став. 1. тачка 12. Статута града Зајечара, предлаже
Скупштини Града да исто размотри и усвоји.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се покренути
управни спор тужбом код Управног суда у Београду, у року од 30 дана од дана пријема
истог.

Решење доставити именованима, Јавном комуналном предузећу „Тимок -
одржавање“ Зајечар и архиви Градске управе града Зајечара.

I број: 02-15/2020
У Зајечару, 16.03.2020. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК
Стефан Занков,с.р.
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На основу члана 3. став 7. Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 

54/09, 32/13, 75/14, 13/17- одлука УС, 113/17 и 95/18- аутентично тумачење) и члана 

40. став 1. тачка 10. Статута Града Зајечара ("Сл. лист града Зајечара", број 4/19), 

Скупштина града Зајечара, на седници одржаној 16.03.2020. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности  на Правилник о изменама и допунама Правилника о  
раду Јавног комуналног предузећа 

„Тимок-Одржавање”  Зајечар

I

Даје се сагласност на Правилник о изменама и допунама Правилника о раду 

Јавног комуналног предузећа „Тимок-одржавање” Зајечар, који је усвојио  Надзорни 

одбор Јавног комуналног предузећа „Тимок-одржавање” Зајечар, на седници 

одржаној 28.01.2020. године.

                                                                

                                                                     II
Правилник о изменама и допунама Правилника о раду Јавног комуналног

предузећа „Тимок-одржавање” Зајечар и Одлука о усвајању, саставни су део овог 

Решења.

III

Решење објавити у "Службеном листу Града Зајечара".

I број: 02-16/2020

У Зајечару,16.03.2020. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

П Р Е Д С Е Д Н И К
       Стефан Занков,с.р.
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На основу члана 3. став 7. Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 

54/09, 32/13, 75/14, 13/17- одлука УС, 113/17 и 95/18- аутентично тумачење) и члана 

40. став 1. тачка 10. Статута Града Зајечара ("Сл. лист града Зајечара", број 4/19), 

Скупштина града Зајечара, на седници одржаној 16.03.2020. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности  на Правилник о изменама и допунама Правилника о  
раду Јавног комуналног предузећа 

„Тимок-Одржавање”  Зајечар

I

Даје се сагласност на Правилник о изменама и допунама Правилника о раду 

Јавног комуналног предузећа „Тимок-одржавање” Зајечар, који је усвојио  Надзорни 

одбор Јавног комуналног предузећа „Тимок-одржавање” Зајечар, на седници 

одржаној 28.01.2020. године.

                                                                

                                                                     II
Правилник о изменама и допунама Правилника о раду Јавног комуналног

предузећа „Тимок-одржавање” Зајечар и Одлука о усвајању, саставни су део овог 

Решења.

III

Решење објавити у "Службеном листу Града Зајечара".

I број: 02-16/2020

У Зајечару,16.03.2020. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

П Р Е Д С Е Д Н И К
       Стефан Занков,с.р.

На основу члана 59. став 7., члана 60. став 2. Закона о јавним предузећима 

(„Сл. ласник РС“, бр. 15/16) и члана 40. став 1. тачка 10. Статута Града Зајечара 

("Сл. лист Града Зајечара", број 4/19), Скупштина Града Зајечара, на седници 

одржаној  16.03.2020. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности  на измене Програма пословања 
Јавног предузећа за планирање, пројектовање, изградњу и надзор "Урбанизам 

и изградња" Зајечар за 2020. годину

I

Даје се сагласност на измене Програма пословања Јавног предузећа за 

планирање, пројектовање, изградњу и надзор "Урбанизам и изградња" Зајечар за

2020. годину, који је усвојио Надзорни одбор овог Јавног предузећа.

                                                                     II

Решење објавити у "Службеном листу Града Зајечара".

I број: 02-17/2020

У Зајечару, 16.03.2020. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

                                                                                             ПРЕДСЕДНИК
              Стефан Занков,с.р.
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На основу члана 59. став 7., и члана 60. став 2. Закона о јавним предузећима 

(„Сл. ласник РС“, бр. 15/16) и члана 40. став 1. тачка 10. Статута Града Зајечара 

("Сл. лист Града Зајечара", број 4/19), Скупштина Града Зајечара, на седници 

одржаној  16.03.2020. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на измене Плана и програма пословања 
Јавног комунално-стамбеног предузећа "Зајечар" Зајечар за 2020. годину

I

Даје се сагласност на измене Плана и програма пословања Јавног комунално-

стамбеног предузећа "Зајечар" Зајечар за 2020. годину, које је усвојио Надзорни 

одбор овог Јавног комунално стамбеног предузећа, на седници одржаној 19.02. 2020.

године.

                                                                     II

Решење објавити у "Службеном листу Града Зајечара".

I број: 02-18/2020

У Зајечару, 16.03.2020. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

                                                                                             ПРЕДСЕДНИК
                                              Стефан Занков,с.р.
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На основу члана 59. став 7., и члана 60. став 2. Закона о јавним предузећима 

(„Сл. ласник РС“, бр. 15/16) и члана 40. став 1. тачка 10. Статута Града Зајечара 

("Сл. лист Града Зајечара", број 4/19), Скупштина Града Зајечара, на седници 

одржаној  16.03.2020. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на измене Плана и програма пословања 
Јавног комунално-стамбеног предузећа "Зајечар" Зајечар за 2020. годину

I

Даје се сагласност на измене Плана и програма пословања Јавног комунално-

стамбеног предузећа "Зајечар" Зајечар за 2020. годину, које је усвојио Надзорни 

одбор овог Јавног комунално стамбеног предузећа, на седници одржаној 19.02. 2020.

године.

                                                                     II

Решење објавити у "Службеном листу Града Зајечара".

I број: 02-18/2020

У Зајечару, 16.03.2020. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

                                                                                             ПРЕДСЕДНИК
                                              Стефан Занков,с.р.

На основу члана 59. став 7., члана 60. став 2. Закона о јавним предузећима 

(„Сл. ласник РС“, бр. 15/16) и члана 40. став 1. тачка 10. Статута Града Зајечара 

("Сл. лист Града Зајечара", број 4/19), Скупштина Града Зајечара, на седници 

одржаној  16.03.2020. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности  на измене Програма пословања 
Јавног комуналног предузећа "Зајечарпаркинг“ за 2020. годину

I

Даје се сагласност на измене Програма пословања Јавног комуналног

предузећа "Зајечарпаркинг" за 2020. годину, које је усвојио Надзорни одбор овог 

Јавног комуналног предузећа.

                                                                     II

Решење објавити у "Службеном листу Града Зајечара".

I број: 02-19/2020

У Зајечару, 16.03.2020. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

                                                                                             ПРЕДСЕДНИК
                                                         Стефан Занков,с.р.
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На основу члана 9. Закона о планском систему Републике Србије („Сл. 
Гласник РС“, број 30/2018), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. Гласник РС“, број 129/2007, 83/2014- др.закон, 101/16- др закон и 
47/2018), члана 40. став 1. тачка 6. Статута града Зајечара ("Сл. лист града 
Зајечара", бр. 4/19), Скупштина града Зајечара на седници одржаној дана 
16.03.2020. године, донела је  

ОДЛУКУ 
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПЛАНА РАЗВОЈА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА ПЕРИОД 

2021-2027. 

                                                                    Члан 1. 

Град Зајечар приступа изради Плана развоја града Зајечара за период 
2021-2027. 

        Члан 2. 

План развоја града Зајечара посебно треба да садржи: преглед и анализу 
постојећег стања, визију града Зајечара, приоритетне циљеве развоја који се желе 
постићи и преглед и кратак опис мера за остваривање постављених циљева. 
 

       Члан 3. 

Мере које буду биле дефинисане Планом развоја града Зајечара за 
остваривање постављених циљева биће даље разрађене документима јавних 
политика и средњорочним планом града Зајечара. 

       Члан 4. 

У циљу израде Плана развоја града Зајечара, Градско веће града Зајечара
именоваће  Радну групу, чији ће основни задатак бити његова израда. 
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На основу члана 9. Закона о планском систему Републике Србије („Сл. 
Гласник РС“, број 30/2018), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. Гласник РС“, број 129/2007, 83/2014- др.закон, 101/16- др закон и 
47/2018), члана 40. став 1. тачка 6. Статута града Зајечара ("Сл. лист града 
Зајечара", бр. 4/19), Скупштина града Зајечара на седници одржаној дана 
16.03.2020. године, донела је  

ОДЛУКУ 
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПЛАНА РАЗВОЈА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА ПЕРИОД 

2021-2027. 

                                                                    Члан 1. 

Град Зајечар приступа изради Плана развоја града Зајечара за период 
2021-2027. 

        Члан 2. 

План развоја града Зајечара посебно треба да садржи: преглед и анализу 
постојећег стања, визију града Зајечара, приоритетне циљеве развоја који се желе 
постићи и преглед и кратак опис мера за остваривање постављених циљева. 
 

       Члан 3. 

Мере које буду биле дефинисане Планом развоја града Зајечара за 
остваривање постављених циљева биће даље разрађене документима јавних 
политика и средњорочним планом града Зајечара. 

       Члан 4. 

У циљу израде Плана развоја града Зајечара, Градско веће града Зајечара
именоваће  Радну групу, чији ће основни задатак бити његова израда. 

Члан 5. 

Током израде Плана развоја града Зајечара биће организован процес 
консултација као и јавна расправа и обезбеђено правовремено обавештавање 
јавности о напретку у изради наведеног плана у циљу укључивања свих 
заинтересованих страна и усаглашавања предложених решења.  

Члан 6. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
листу града Зајечара“. 

I број 30-5/2020 
У Зајечару, 16.03.2020. године 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

ПРЕДСЕДНИК  
   Стефан Занков,с.р. 
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На основу члана 44. став. 1. и став 4. Статута града Зајечара („Сл.лист града 
Зајечара“,бр.4/19) и члана 43. и 44. Пословника града Зајечара („Сл.лист града 
Зајечара“,бр.8/19), Скупштина града Зајечара на седници одржаној 16.03.2020.
године, донела је

О Д Л У К У
О ОБРАЗОВАЊУ  ОДБОРА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА

ПОСТАВЉАЊА  СПОМЕНИКА  ГЕНЕРАЛУ  ГАМБЕТИ И ГЕНЕРАЛУ ЦОЛОВИЋУ

Члан 1.

Овом Одлуком образује се Одбор за реализацију пројекта постављања 
споменика генералу Гамбети и генералу Цоловићу ( у даљем тексту: Одбор).

Члан 2.

Одбор има председника и шест чланова.
Састав Одбора чине: три представника Амбасаде Француске у Београду, три 

представника Града Зајечара и један представник Министарства за рад, борачка и 
социјална питања.

Члан 3.

За председника Одбора  именује се 

Иван Стојановић, главни урбаниста Града Зајечара;

За чланове Одбора именују се:

1. Катрин Фодри, аташе за културу у Амбасади Француске;
2. Ерик Бланштет, представник Удружења за неговање културе сећања „Le 

souvenir Français”;
3. Мире Желчевић, интендант резиденције Француске амбасаде;
4. Маја Димитријевић, представник Министарства за рад, борачка и социјална 

питања
5. Иван Живковић, Градска управа Града Зајечара;
6. Саша Матијевић, помоћник градоначелника Града Зајечара.

У раду Одбора могу, по позиву, учествовати и друга лица без права 
одлучивања.

Члан 4.

Задатак Одбора је да спроведе поступак избора идејног решења споменика
генералу Гамбети и споменика генералу Цоловићу.

Рок за извршење задатака је шест месеци од образовања Одбора.

Члан 5.

Стручне и административно – техничке послове за Одбор обавља Одељење 
за урбанизам, грађевинске и комунално-стамбене послове Градске управе града 
Зајечара.
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На основу члана 44. став. 1. и став 4. Статута града Зајечара („Сл.лист града 
Зајечара“,бр.4/19) и члана 43. и 44. Пословника града Зајечара („Сл.лист града 
Зајечара“,бр.8/19), Скупштина града Зајечара на седници одржаној 16.03.2020.
године, донела је

О Д Л У К У
О ОБРАЗОВАЊУ  ОДБОРА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА

ПОСТАВЉАЊА  СПОМЕНИКА  ГЕНЕРАЛУ  ГАМБЕТИ И ГЕНЕРАЛУ ЦОЛОВИЋУ

Члан 1.

Овом Одлуком образује се Одбор за реализацију пројекта постављања 
споменика генералу Гамбети и генералу Цоловићу ( у даљем тексту: Одбор).

Члан 2.

Одбор има председника и шест чланова.
Састав Одбора чине: три представника Амбасаде Француске у Београду, три 

представника Града Зајечара и један представник Министарства за рад, борачка и 
социјална питања.

Члан 3.

За председника Одбора  именује се 

Иван Стојановић, главни урбаниста Града Зајечара;

За чланове Одбора именују се:

1. Катрин Фодри, аташе за културу у Амбасади Француске;
2. Ерик Бланштет, представник Удружења за неговање културе сећања „Le 

souvenir Français”;
3. Мире Желчевић, интендант резиденције Француске амбасаде;
4. Маја Димитријевић, представник Министарства за рад, борачка и социјална 

питања
5. Иван Живковић, Градска управа Града Зајечара;
6. Саша Матијевић, помоћник градоначелника Града Зајечара.

У раду Одбора могу, по позиву, учествовати и друга лица без права 
одлучивања.

Члан 4.

Задатак Одбора је да спроведе поступак избора идејног решења споменика
генералу Гамбети и споменика генералу Цоловићу.

Рок за извршење задатака је шест месеци од образовања Одбора.

Члан 5.

Стручне и административно – техничке послове за Одбор обавља Одељење 
за урбанизам, грађевинске и комунално-стамбене послове Градске управе града 
Зајечара.

Члан 6.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
листу града Зајечара“.

I број: 011- 8/2020
У Зајечару,16.03.2020. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК
          Стефан Занков,с.р.
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 
129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 46. Закона о 
спорту ("Сл. гласник РС", бр. 10/2016) и члана 40. Статута града Зајчара ("Сл. лист 
града Зајечара", бр. 4/2019), Скупштина града Зајечара, на седници одржаној 
16.03.2020.године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

о давању сагласности на употребу имена града Зајечара у називу Спортског 
powerlifting удружења 

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на употребу имена града Зајечара у називу 
Спортског powerlifting удружења.

II

Ово Решење објавити у ''Службеном листу града Зајечара''

I број:  02-20/2020
У Зајечару,16.03.2020. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

                                                                                                          ПРЕДСЕДНИК
                                                                                                        Стефан Занков,с.р.
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 
129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 46. Закона о 
спорту ("Сл. гласник РС", бр. 10/2016) и члана 40. Статута града Зајчара ("Сл. лист 
града Зајечара", бр. 4/2019), Скупштина града Зајечара, на седници одржаној 
16.03.2020.године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

о давању сагласности на употребу имена града Зајечара у називу Спортског 
powerlifting удружења 

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на употребу имена града Зајечара у називу 
Спортског powerlifting удружења.

II

Ово Решење објавити у ''Службеном листу града Зајечара''

I број:  02-20/2020
У Зајечару,16.03.2020. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

                                                                                                          ПРЕДСЕДНИК
                                                                                                        Стефан Занков,с.р.

На основу члана 32. став 1. тачка 8) Закона о локалној самоуправи ("Сл. 
гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 
40. став 1. тачка 53) Статута града Зајечара ("Сл. лист града Зајечара", бр. 4/2019),
Скупштина града Зајечара, на седници одржаној 16.03.2020. године,  донeла је 

РЕШЕЊE
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА МАТИЧНЕ БИБЛИОТЕКЕ 

„СВЕТОЗАР  МАРКОВИЋ“ ЗАЈЕЧАР ЗА 2020. ГОДИНУ

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада Матичне библиотеке „Светозар 
Марковић“ Зајечар за 2020. годину, број 690 од 28.08.2019. године, који је усвојио 
Управни одбор установе Одлуком број 691 од 27.08.2019. године.

II

Ово Решење објавити у “Службеном листу града Зајечара“.

I број: 02-21/2020
У Зајечару, 16.03.2020.године

                                    

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК
                      Стефан Занков,с.р.
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На основу члана 32. став 1. тачка 8) Закона о локалној самоуправи 
(„Сл.гласник РС“,бр.129/07 и 83/14 – др. Закон, 101/16 - др. Закон и 47/2018) и члана 
40. став 1. тачка 66) Статута града Зајечара ("Сл. лист града Зајечара", бр. 4/2019),
Скупштина града Зајечара, на седници одржаној 16.03.2020. године,  донeла је 

РЕШЕЊЕ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ  ЗА 2019. ГОДИНУ 

ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА „ТИМОЧКА КРАЈИНА“ ЗАЈЕЧАР

I

УСВАЈА СЕ Извештај о раду за 2019. годину Историјског архива „Тимочка 
крајина“ Зајечар, 01 бр.630-122 од 28.02.2020. године, који је усвојен Одлуком 
Управног и Надзорног одбора  01.бр.630-129 од 28.02.2020. године.

II

Ово решење објавити у “Службеном листу града Зајечара“.

I број: 02-22/2020
У Зајечару, 16.03.2020. године

                               

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК
                      Стефан Занков,с.р.
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На основу члана 32. став 1. тачка 8) Закона о локалној самоуправи 
(„Сл.гласник РС“,бр.129/07 и 83/14 – др. Закон, 101/16 - др. Закон и 47/2018) и члана 
40. став 1. тачка 66) Статута града Зајечара ("Сл. лист града Зајечара", бр. 4/2019),
Скупштина града Зајечара, на седници одржаној 16.03.2020. године,  донeла је 

РЕШЕЊЕ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ  ЗА 2019. ГОДИНУ 

ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА „ТИМОЧКА КРАЈИНА“ ЗАЈЕЧАР

I

УСВАЈА СЕ Извештај о раду за 2019. годину Историјског архива „Тимочка 
крајина“ Зајечар, 01 бр.630-122 од 28.02.2020. године, који је усвојен Одлуком 
Управног и Надзорног одбора  01.бр.630-129 од 28.02.2020. године.

II

Ово решење објавити у “Службеном листу града Зајечара“.

I број: 02-22/2020
У Зајечару, 16.03.2020. године

                               

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК
                      Стефан Занков,с.р.

На основу члана 32. став 1. тачка 8) Закона о локалној самоуправи 
(„Сл.гласник РС“,бр.129/07 и 83/14 – др. Закон, 101/16 - др. Закон и 47/2018) и члана 
40. став 1. тачка 66) Статута града Зајечара ("Сл. лист града Зајечара", бр. 4/2019), 
Скупштина града Зајечара, на седници одржаној 16.03. 2020. године,  донeла је 

Р Е Ш Е Њ Е

О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА   ЗА 2019. ГОДИНУ
ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА  „ТИМОЧКА КРАЈИНА“ ЗАЈЕЧАР

I

УСВАЈА СЕ Финансијски извештај за 2019. годину Историјског архива 
„Тимочка крајина“ Зајечар,  02.бр.630-124 од 28.02.2020. године, који је усвојен 
Одлуком Управног и Надзорног одбора  01.бр.630-129 од 28.02.2020. године.

II

Ово решење објавити у “Службеном листу града Зајечара“.

I број: 02-23/2020
У Зајечару, 16.03.2020. године

                                    

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК
                      Стефан Занков,с.р.



	 |			СТРАНА					БРОЈ	10	 	 С Л У Ж Б Е Н И   Л И С Т	 	 												16.	МАРТ	2020.74

На основу члана 32. став 1. тачка 8) Закона о локалној самоуправи 
(„Сл.гласник РС“,бр.129/07 и 83/14 – др. Закон, 101/16 - др. Закон и 47/2018) и члана 
40. став 1. тачка 66) Статута града Зајечара ("Сл. лист града Зајечара", бр. 4/2019),
Скупштина града Зајечара, на седници одржаној 16.03.2020. године,  донeла је 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА  ЗА 2020. ГОДИНУ

ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА „ТИМОЧКА КРАЈИНА“ ЗАЈЕЧАР

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на План и програм рада за 2020. годину Историјског 
архива „Тимочка крајина“ Зајечар, 01 бр.630-123 од 28.02.2020. године, који је 
усвојен Одлуком Управног и Надзорног одбора  01.бр.630-129 од 28.02.2020. године.

II

Ово решење објавити у “Службеном листу града Зајечара“.

I број: 02-24/2020
У Зајечару, 16.03.2020. године

                                    

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК
                      Стефан Занков,с.р.
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На основу члана 32. став 1. тачка 8) Закона о локалној самоуправи 
(„Сл.гласник РС“,бр.129/07 и 83/14 – др. Закон, 101/16 - др. Закон и 47/2018) и члана 
40. став 1. тачка 66) Статута града Зајечара ("Сл. лист града Зајечара", бр. 4/2019),
Скупштина града Зајечара, на седници одржаној 16.03.2020. године,  донeла је 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА  ЗА 2020. ГОДИНУ

ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА „ТИМОЧКА КРАЈИНА“ ЗАЈЕЧАР

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на План и програм рада за 2020. годину Историјског 
архива „Тимочка крајина“ Зајечар, 01 бр.630-123 од 28.02.2020. године, који је 
усвојен Одлуком Управног и Надзорног одбора  01.бр.630-129 од 28.02.2020. године.

II

Ово решење објавити у “Службеном листу града Зајечара“.

I број: 02-24/2020
У Зајечару, 16.03.2020. године

                                    

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК
                      Стефан Занков,с.р.

На основу члана 32. став 1. тачка 8) Закона о локалној самоуправи 
(„Сл.гласник РС“,бр.129/07 и 83/14 – др. Закон, 101/16 - др. Закон и 47/2018) и члана 
40. став 1. тачка 66) Статута града Зајечара ("Сл. лист града Зајечара", бр. 4/2019),
Скупштина града Зајечара, на седници одржаној 16.03.2020. године,  донeла је 

Р Е Ш Е Њ Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ  НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2020. ГОДИНУ 
ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА „ТИМОЧКА КРАЈИНА“ ЗАЈЕЧАР

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план за 2020. годину Историјског архива 
„Тимочка крајина“ Зајечар, број 02-630-652 од 30.12.2019. године, који је усвојен 
Одлуком Управног и Надзорног одбора  01.бр.630-129 од 28.02.2020. године.

II

Ово решење објавити у “Службеном листу града Зајечара“.

I број: 02-25/2020
У Зајечару, 16.03.2020. године

                                    

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК
                      Стефан Занков,с.р.
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На основу члана 32. став 1. тачка 8) Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник 
РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана  40. став 
1. тачка 62) Статута града Зајечара ("Сл. лист града Зајечара", бр. 4/2019), Скупштина 
града Зајечара, на седници одржаној 16.03. 2020. године, донeла је 

РЕШЕЊЕ
О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА 

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЂУЛИЋИ“ ЗАЈЕЧАР
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. - 31.12.2019. ГОДИНЕ

I

УСВАЈА СЕ Финансијски извештај Предшколске установе “Ђулићи“ Зајечар за 
период од 01.01. - 31.12.2019. године Број: 1209 од 25.02.2020. године.

II

Ово решење објавити у “Службеном листу града Зајечара“.

I број: 02-26/2020
У Зајечару, 16.03. 2020. године

                                    

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК
                      Стефан Занков,с.р.
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На основу члана 32. став 1. тачка 8) Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник 
РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана  40. став 
1. тачка 62) Статута града Зајечара ("Сл. лист града Зајечара", бр. 4/2019), Скупштина 
града Зајечара, на седници одржаној 16.03. 2020. године, донeла је 

РЕШЕЊЕ
О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА 

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЂУЛИЋИ“ ЗАЈЕЧАР
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. - 31.12.2019. ГОДИНЕ

I

УСВАЈА СЕ Финансијски извештај Предшколске установе “Ђулићи“ Зајечар за 
период од 01.01. - 31.12.2019. године Број: 1209 од 25.02.2020. године.

II

Ово решење објавити у “Службеном листу града Зајечара“.

I број: 02-26/2020
У Зајечару, 16.03. 2020. године

                                    

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК
                      Стефан Занков,с.р.

На основу члана 32. став 1. тачка 8) Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник 
РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 40. став 1. 
тачка 62) Статута града Зајечара ("Сл. лист града Зајечара", бр. 4/2019), Скупштина
града Зајечара, на седници одржаној 16.03. 2020. године, донeла је 

РЕШЕЊЕ

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЗА 2019. ГОДИНУ 
УСТАНОВЕ ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ОМЕТЕНЕ У РАЗВОЈУ

У ЗАЈЕЧАРУ

I

УСВАЈА СЕ Извештај о раду за 2019. годину Установе за дневни боравак деце и 
омладине ометене у развоју у Зајечару Број 159 од 25.02.2020. године, који је усвојен 
Одлуком Управног одбора Број 166 од 26.02.2020. године.

II

Ово решење објавити у “Службеном листу града Зајечара“.

I број: 02-27/2020
У Зајечару, 16.03.2020. године

                                                                          
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК
                      Стефан Занков,с.р.
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На основу члана 32. став 1. тачка 8) Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник 
РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 40. став 1. 
тачка 62) Статута града Зајечара ("Сл. лист града Зајечара", бр. 4/2019), Скупштина
града Зајечара, на седници одржаној 16.03. 2020. године, донeла је 

РЕШЕЊЕ

О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2019. ГОДИНУ 
УСТАНОВЕ ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ОМЕТЕНЕ У РАЗВОЈУ

У ЗАЈЕЧАРУ

I

УСВАЈА СЕ Финансијски извештај за 2019. годину Установе за дневни боравак 
деце и омладине ометене у развоју у Зајечару Број 161 од 25.02.2020. године, који је 
усвојен Одлуком Управног одбора Број 166 од 26.02.2020. године.

II

Ово решење објавити у “Службеном листу града Зајечара“.

I број: 02-28/2020
У Зајечару, 16.03. 2020. године

                                                                   
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК
                      Стефан Занков,с.р.
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На основу члана 32. став 1. тачка 8) Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник 
РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 40. став 1. 
тачка 62) Статута града Зајечара ("Сл. лист града Зајечара", бр. 4/2019), Скупштина
града Зајечара, на седници одржаној 16.03. 2020. године, донeла је 

РЕШЕЊЕ

О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2019. ГОДИНУ 
УСТАНОВЕ ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ОМЕТЕНЕ У РАЗВОЈУ

У ЗАЈЕЧАРУ

I

УСВАЈА СЕ Финансијски извештај за 2019. годину Установе за дневни боравак 
деце и омладине ометене у развоју у Зајечару Број 161 од 25.02.2020. године, који је 
усвојен Одлуком Управног одбора Број 166 од 26.02.2020. године.

II

Ово решење објавити у “Службеном листу града Зајечара“.

I број: 02-28/2020
У Зајечару, 16.03. 2020. године

                                                                   
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК
                      Стефан Занков,с.р.

На основу члана 32. став 1. тачка 8) Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник 
РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 40. став 1. 
тачка 53) Статута града Зајечара ("Сл. лист града Зајечара", бр. 4/2019), Скупштина
града Зајечара, на седници одржаној 16.03. 2020. године, донeла је 

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ЗА 2020. ГОДИНУ 
УСТАНОВЕ ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ОМЕТЕНЕ У РАЗВОЈУ У 

ЗАЈЕЧАРУ

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада за 2020. годину Установе за дневни 
боравак деце и омладине ометене у развоју у Зајечару Број 160 од 25.02.2020. године, 
који је усвојен Одлуком Управног одбора Број 166 од 26.02.2020. године. 

II

Ово решење објавити у “Службеном листу града Зајечара“.

I број: 02-29/2020
У Зајечару, 16.03. 2020. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК
                             Стефан Занков, с.р.
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На основу члана 32. став 1. тачка 8) Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник 
РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 40. став 1. 
тачка 53) Статута града Зајечара ("Сл. лист града Зајечара", бр. 4/2019), Скупштина
града Зајечара, на седници одржаној 16.03.2020. године, донeла је 

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2020. ГОДИНУ
УСТАНОВЕ ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ОМЕТЕНЕ У РАЗВОЈУ

У ЗАЈЕЧАРУ

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план за 2020. годину Установе за дневни 
боравак деце и омладине ометене у развоју у Зајечару Број 804 од 16.12.2019. године, 
који је усвојен Одлуком Управног одбора Број 166 од 26.02.2020. године. 

II

Ово решење објавити у “Службеном листу града Зајечара“.

I број: 02-30/2020
У Зајечару, 16.03 2020. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК
                      Стефан Занков,с.р.
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На основу члана 32. став 1. тачка 8) Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник 
РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 40. став 1. 
тачка 53) Статута града Зајечара ("Сл. лист града Зајечара", бр. 4/2019), Скупштина
града Зајечара, на седници одржаној 16.03.2020. године, донeла је 

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2020. ГОДИНУ
УСТАНОВЕ ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ОМЕТЕНЕ У РАЗВОЈУ

У ЗАЈЕЧАРУ

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план за 2020. годину Установе за дневни 
боравак деце и омладине ометене у развоју у Зајечару Број 804 од 16.12.2019. године, 
који је усвојен Одлуком Управног одбора Број 166 од 26.02.2020. године. 

II

Ово решење објавити у “Службеном листу града Зајечара“.

I број: 02-30/2020
У Зајечару, 16.03 2020. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК
                      Стефан Занков,с.р.

На основу члана 32. став 1. тачка 8) Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник 
РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 40. став 1. 
тачка 62) Статута града Зајечара ("Сл. лист града Зајечара", бр. 4/2019), Скупштина
града Зајечара, на седници одржаној 16.03.2020. године, донeла је 

РЕШЕЊЕ

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА 
ЗАЈЕЧАРА ОД 01. ЈАНУАРА ДО 31. ДЕЦЕМБРА 2019. ГОДИНЕ 

I

УСВАЈА СЕ Извештај о пословању Туристичке организације града Зајечара од 
01. јануара до 31. децембра 2019. године Број 253/20 од 12.03.2020. године, који је 
усвојен Одлуком Управног одбора Бр. 254/20 од 12.03.2020. године.

II

Ово решење објавити у “Службеном листу града Зајечара“.

I број: 02-31/2020
У Зајечару, 16.03.2020. године

                                                                          
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК
                      Стефан Занков,с.р.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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На основу члана 32. став 1. тачка 8) Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник 
РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 40. став 1. 
тачка 62) Статута града Зајечара ("Сл. лист града Зајечара", бр. 4/2019), Скупштина
града Зајечара, на седници одржаној 16.03.2020. године, донeла је 

РЕШЕЊЕ

О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА 
ЗАЈЕЧАРА ПО ЗАВРШНОМ РАЧУНУ ЗА 2019. ГОДИНУ

I

УСВАЈА СЕ Финансијски извештај Туристичке организације града Зајечара по 
завршном рачуну за 2019. годину Број 255/20 од 12.03.2020. године, који је усвојен 
Одлуком Управног одбора Бр. 256 од 12.03.2020. године.

II

Ово решење објавити у “Службеном листу града Зајечара“.

I број: 02-32/2020
У Зајечару, 16.03. 2020. године

                                                                   
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК
                      Стефан Занков,с.р.
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На основу члана 32. став 1. тачка 8) Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник 
РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 40. став 1. 
тачка 62) Статута града Зајечара ("Сл. лист града Зајечара", бр. 4/2019), Скупштина
града Зајечара, на седници одржаној 16.03.2020. године, донeла је 

РЕШЕЊЕ

О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА 
ЗАЈЕЧАРА ПО ЗАВРШНОМ РАЧУНУ ЗА 2019. ГОДИНУ

I

УСВАЈА СЕ Финансијски извештај Туристичке организације града Зајечара по 
завршном рачуну за 2019. годину Број 255/20 од 12.03.2020. године, који је усвојен 
Одлуком Управног одбора Бр. 256 од 12.03.2020. године.

II

Ово решење објавити у “Службеном листу града Зајечара“.

I број: 02-32/2020
У Зајечару, 16.03. 2020. године

                                                                   
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК
                      Стефан Занков,с.р.

На основу члана 32. став 1. тачка 8) Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник 
РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 40. став 1. 
тачка 53) Статута града Зајечара ("Сл. лист града Зајечара", бр. 4/2019), Скупштина
града Зајечара, на седници одржаној 16.03.2020. године, донeла је 

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ЗА 2020. ГОДИНУ 
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Годишњи програм рада за 2020. годину Туристичке 
организације града Зајечара Број 168/20 од 14.02.2020. године, који је усвојен Одлуком 
Управног одбора Бр. 167 од 14.02.2020. године. 

II

Ово решење објавити у “Службеном листу града Зајечара“.

I број: 02-33/2020
У Зајечару, 16.03. 2020. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК
                      Стефан Занков,с.р.
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На основу члана 32. став 1. тачка 8) Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник 
РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 40. став 1. 
тачка 53) Статута града Зајечара ("Сл. лист града Зајечара", бр. 4/2019), Скупштина
града Зајечара, на седници одржаној 16.03.2020. године, донeла је 

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНE ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ТУРИСТИЧКЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2020. ГОДИНУ

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Изменe финансијског плана Туристичке организације 
града Зајечара за 2020. годину дел.број 131/20 од 05.02.2020 године, усвојенe Одлуком 
Управног одбора Бр. 257/20 од 12.03.2020. године. 

II

Ово решење објавити у “Службеном листу града Зајечара“.

I број: 02-34/2020
У Зајечару, 16.03. 2020. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК
                      Стефан Занков,с.р.
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На основу члана 32. став 1. тачка 8) Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник 
РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 40. став 1. 
тачка 53) Статута града Зајечара ("Сл. лист града Зајечара", бр. 4/2019), Скупштина
града Зајечара, на седници одржаној 16.03.2020. године, донeла је 

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНE ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ТУРИСТИЧКЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2020. ГОДИНУ

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Изменe финансијског плана Туристичке организације 
града Зајечара за 2020. годину дел.број 131/20 од 05.02.2020 године, усвојенe Одлуком 
Управног одбора Бр. 257/20 од 12.03.2020. године. 

II

Ово решење објавити у “Службеном листу града Зајечара“.

I број: 02-34/2020
У Зајечару, 16.03. 2020. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК
                      Стефан Занков,с.р.

На основу члана 530. став 1. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник 
РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019) и
члана 40. став 1. тачка 66) Статута града Зајечара (“Службени лист града Зајечара“, 
бр. 4/2019), у складу са чланом 395. Закона о привредним друштвима, Скупштина
града Зајечара, на седници одржаној 16.03.2020. године, донела је 

ОДЛУКУ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЛИКВИДАЦИОНОГ УПРАВНИКА 

УСТАНОВЕ ЗА СПОРТ „ЗАЈЕЧАР” - У ЛИКВИДАЦИЈИ 

Члан 1

РАЗРЕШАВА СЕ Санела Ракићевић из Зајечара и истој престаје мандат на 
функцију ликвидационог управника Установе за спорт „Зајечар” - у ликвидацији.

Члан 2

ИМЕНУЈЕ СЕ Иван Ристић, струковни менаџер из Зајечара, за ликвидационог 
управника Установе за спорт „Зајечар” - у ликвидацији.

Члан 3

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном 
листу града Зајечара".

            
I бр. 011-9/2020
У Зајечару, 16.03.2020. године

                                                                       
                                               

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

                                                                                                                                                       
              ПРЕДСЕДНИК

                                 Стефан Занков,с.р.
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На основу члана 27. став 2. Закона о јавним службама ("Сл. гласник РС", бр. 
42/91, 71/94, 79/2005 - др. закон, 81/2005 - испр. др. закона, 83/2005 - испр. др. закона 
и 83/2014 - др. закон) и члана 40. став 1. тачка 66) Статута града Зајечара 
(“Службени лист града Зајечара“, бр. 4/2019), Скупштина града Зајечара на седници 
одржаној 16.03.2020. године, донела је

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УКИДАЊУ УСТАНОВЕ ЗА СПОРТ „ЗАЈЕЧАР” У ЗАЈЕЧАРУ

Члан 1

У Одлуци о укидању Установе за спорт „Зајечар” у Зајечару („Сл. лист града 
Зајечара“, бр. 38/2013 и 8/2016), члан 4.  став 1. мења се и гласи:

„За ликвидационог управника, који ће спроводити поступак ликвидације 
Установе, одређује се Иван Ристић струковни менаџер из Зајечара.“

Члан 2

У свему осталом Одлука о укидању Установе за спорт „Зајечар” у Зајечару 
остаје непромењена. 

Члан 3

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном 
листу града Зајечара".

I број: 011-10/2020
У Зајечару,16.03.2020. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК
                       Стефан Занков,с.р.
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На основу члана 27. став 2. Закона о јавним службама ("Сл. гласник РС", бр. 
42/91, 71/94, 79/2005 - др. закон, 81/2005 - испр. др. закона, 83/2005 - испр. др. закона 
и 83/2014 - др. закон) и члана 40. став 1. тачка 66) Статута града Зајечара 
(“Службени лист града Зајечара“, бр. 4/2019), Скупштина града Зајечара на седници 
одржаној 16.03.2020. године, донела је

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УКИДАЊУ УСТАНОВЕ ЗА СПОРТ „ЗАЈЕЧАР” У ЗАЈЕЧАРУ

Члан 1

У Одлуци о укидању Установе за спорт „Зајечар” у Зајечару („Сл. лист града 
Зајечара“, бр. 38/2013 и 8/2016), члан 4.  став 1. мења се и гласи:

„За ликвидационог управника, који ће спроводити поступак ликвидације 
Установе, одређује се Иван Ристић струковни менаџер из Зајечара.“

Члан 2

У свему осталом Одлука о укидању Установе за спорт „Зајечар” у Зајечару 
остаје непромењена. 

Члан 3

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном 
листу града Зајечара".

I број: 011-10/2020
У Зајечару,16.03.2020. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК
                       Стефан Занков,с.р.

На основу члана 123. став 4. Закона о социјалној заштити ("Сл. гласник РС" бр. 
24/11), и члана 40. став 1. тачка 66) Статута града Зајечара (“Сл. лист града Зајечара”, 
бр. 4/19), Скупштина града Зајечара, на седници одржаној 16.03. 2020. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању председника 

Управног и председника Надзорног одбора Центра за социјални рад "Зајечар" у 
Зајечару

I

РАЗРЕШАВА СЕ дужности председника Управног одбора Центра за социјални 
рад "Зајечар" у Зајечару, Милан Станковић, представник оснивача.

II

ИМЕНУЈЕ СЕ за председника Управног одбора Центра за социјални рад "Зајечар" 
у Зајечару, Вице Лалић, представник оснивача.

III

РАЗРЕШАВА СЕ дужности председника Надзорног одбора Центра за социјални 
рад "Зајечар" у Зајечару, Сунчица Лалић Стојановић, представник оснивача.

IV

ИМЕНУЈЕ СЕ за председника Надзорног одбора Центра за социјални рад 
"Зајечар" у Зајечару, Бисерка Милкић Чикарић, представник оснивача.

V

Ово Решење се објављује у „Службеном листу града Зајечара“.

VI

Решење доставити именованима, Центру за социјални рад "Зајечар" у Зајечару, 
Одељењу за привреду и друштвене делатности Градске управе града Зајечара и архиви 
Скупштине града Зајечара.

I бр. 02-35/2020
У Зајечару, 16.03.2020. године. 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

       ПРЕДСЕДНИК 
        Стефан Занков,с.р.
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На основу члана 116. став 1., 2., 5. и 13. Закона о основама система 
образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 
27/2018 - др. закон и 6/2020) и члана 40. став 1. тачка 66) Статута града Зајечара 
(“Службени лист града Зајечара“, бр. 4/2019), Скупштина града Зајечара, на седници 
одржаној 16.03.2020. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА

МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ У ЗАЈЕЧАРУ

I ИМЕНУЈУ СЕ у Школски одбор Медицинске школе у Зајечару, чланови:

1. Вања Панајотовић, представник локалне самоуправе,
2.  Предраг Ристић, представник локалне самоуправе,
3.  Драган Стојановић, представник локалне самоуправе,
4.  Ирена Лилић, представник запослених,

           5.  Ивана Јеремић, представник запослених,
6.  Јасмина Кладар, представник запослених,

           7.  Слађана Димитријевић, представник родитеља,
8.  Снежана Лукић Мадић, представник родитеља,
9.  Небојша Димитријевић, представник родитеља.

О б р а з л о ж е њ е

Чланом 116. став 1., 2., 5. и 13. Закона о основама система образовања и 
васпитања прописано је, између осталог, да орган управљања има девет чланова 
укључујући и председника; да орган управљања чине по три представника из реда 
запослених у установи, родитеља, односно других законских заступника и три 
представника на предлог јединице локалне самоуправе; да чланове органа 
управљања установе именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, 
а председника бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова органа 
управљања, као и да скупштина јединице локалне самоуправе доноси решење о 
именовању органа управљања.

Чланом 40. став 1. тачка 66) Статута града Зајечара прописано је, да 
Скупштина града, у складу са законом, обавља и друге послове утврђене законом и 
овим статутом.

Скупштина града Зајечара је, на седници од 25.07.2018. године, именовала 
Школски одбор Медицинске школе у Зајечару.

Дописом Дел. бр. 79-01/19 од 30.01.2019. године, В.Д. директора школе је 
обавестила Скупштину града Зајечара, да је Министар просвете, науке и 
технолошког развоја РС решењем број 119-01-00013/2018-03/194/2 од 31.12.2018. 
године разрешио чланове Школског одбора Медицинске школе у Зајечару, а  
решењем број 119-01-00013/2018-03/194/1 од 31.12.2018. године именовао чланове 
привременог Школског одбора до именовања новог органа управљања од стране 
јединице локалне самоуправе.

У поступку именовања нових чланова Школског одбора школе, Медицинска
школа у Зајечару, је доставила предлог Наставничког већа и Савета родитеља, као 
овлашћених предлагача, за чланове Школског одбора у новом сазиву, а за 
предложене кандидате - представнике локалне самоуправе, постоје подаци из 
казнене евиденције МУП-а РС.
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На основу члана 116. став 1., 2., 5. и 13. Закона о основама система 
образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 
27/2018 - др. закон и 6/2020) и члана 40. став 1. тачка 66) Статута града Зајечара 
(“Службени лист града Зајечара“, бр. 4/2019), Скупштина града Зајечара, на седници 
одржаној 16.03.2020. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА

МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ У ЗАЈЕЧАРУ

I ИМЕНУЈУ СЕ у Школски одбор Медицинске школе у Зајечару, чланови:

1. Вања Панајотовић, представник локалне самоуправе,
2.  Предраг Ристић, представник локалне самоуправе,
3.  Драган Стојановић, представник локалне самоуправе,
4.  Ирена Лилић, представник запослених,

           5.  Ивана Јеремић, представник запослених,
6.  Јасмина Кладар, представник запослених,

           7.  Слађана Димитријевић, представник родитеља,
8.  Снежана Лукић Мадић, представник родитеља,
9.  Небојша Димитријевић, представник родитеља.

О б р а з л о ж е њ е

Чланом 116. став 1., 2., 5. и 13. Закона о основама система образовања и 
васпитања прописано је, између осталог, да орган управљања има девет чланова 
укључујући и председника; да орган управљања чине по три представника из реда 
запослених у установи, родитеља, односно других законских заступника и три 
представника на предлог јединице локалне самоуправе; да чланове органа 
управљања установе именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, 
а председника бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова органа 
управљања, као и да скупштина јединице локалне самоуправе доноси решење о 
именовању органа управљања.

Чланом 40. став 1. тачка 66) Статута града Зајечара прописано је, да 
Скупштина града, у складу са законом, обавља и друге послове утврђене законом и 
овим статутом.

Скупштина града Зајечара је, на седници од 25.07.2018. године, именовала 
Школски одбор Медицинске школе у Зајечару.

Дописом Дел. бр. 79-01/19 од 30.01.2019. године, В.Д. директора школе је 
обавестила Скупштину града Зајечара, да је Министар просвете, науке и 
технолошког развоја РС решењем број 119-01-00013/2018-03/194/2 од 31.12.2018. 
године разрешио чланове Школског одбора Медицинске школе у Зајечару, а  
решењем број 119-01-00013/2018-03/194/1 од 31.12.2018. године именовао чланове 
привременог Школског одбора до именовања новог органа управљања од стране 
јединице локалне самоуправе.

У поступку именовања нових чланова Школског одбора школе, Медицинска
школа у Зајечару, је доставила предлог Наставничког већа и Савета родитеља, као 
овлашћених предлагача, за чланове Школског одбора у новом сазиву, а за 
предложене кандидате - представнике локалне самоуправе, постоје подаци из 
казнене евиденције МУП-а РС.

Уз наведени акт Школа је приложила: Записник са седнице Наставничког већа 
Број 04/7 од 17.01.2019. године и Извештај о резултату гласања, Записник са седнице 
Савета родитеља Дел. број: 42-03/19 од 18.01.2019. године и Извештај о избору, кao 
и Извештаје Полицијске управе у Зајечару И број: 235-722/19 од 23.01.2019. године
да предложени кандидати нису осуђивани за кривична дела утврђена у члану 116.
став 9. тач. 1) Закона о основама система образовања и васпитања.

Овим Решењем предлаже се именовање новог сазива Школског одбора 
Медицинске школе у Зајечару, обзиром да је чланове Школског одбора школе 
разрешио Министар просвете, науке и технолошког развоја РС, и то: представника 
запослених и родитеља, за чије именовање су законом прописану процедуру 
спровели надлежни органи школе, као и именовање представника локалне 
самоуправе, и то: Вање Панајотовић, из Зајечара, мед. сестре, радника ЗЦ Зајечар, 
рођене 1972. године, Предрага Ристића, из Зајечара, вишег рад. техничара, рођеног 
1979. године и Драгана Стојановића, из Зајечара, радника Градске управе града 
Зајечара, рођеног 1983. године.

На основу напред изложеног, а обзиром да су овлашћени предлагачи спровели 
поступак у складу са Законом о основама система образовања и васпитања и 
предложили кандидате за чланове Школског одбора код којих не постоје законске 
сметње за именовање, као и код предложених представника локалне самоуправе, 
Скупштина града Зајечара је, сходно наведеним прописима, одлучила као у 
диспозитиву овог Решења.

Поука о правном средству: Против овог Решења може се покренути управни 
спор, тужбом, у року од 30 дана од дана пријема овог Решења. Тужба се предаје 
Управном суду у Београду непосредно или преко поште.

Решење објавити у ‘‘Службеном листу града Зајечара'' и доставити: 
именованима, Медицинској школи у Зајечару, Одељењу за привреду и друштвене 
делатности Градске управе града Зајечара и архиви.

I бр.02-36/2020
У Зајечару, 16.03.2020. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК
         Стефан Занков,с.р.
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На основу члана 116. став 5. и 13. и члана 117. став 3. Закона о основама 
система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", бр. 88/17, 27/18 – др. 
Закони, 10/19 и 6/20) и члана 40. став 1. тачка 66. Статута града Зајечара (“Сл. лист 
града Зајечара”, бр.4/19 ), Скупштина града Зајечара, на седници одржаној 
16.03.2020. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА

ШКОЛЕ  ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ''ЈЕЛЕНА МАЈСТОРОВИЋ'' 
У ЗАЈЕЧАРУ

I РАЗРЕШАВА СЕ члан Школског одбора Школе за основно и средње 
образовање Јелена Мајсторовић'' у Зајечару, Валентина Ракић, представник 
запослених.

II ИМЕНУЈУ СЕ у Школски одбор Школе за основно и средње образовање 
''Јелена Мајсторовић'' у Зајечару, члан Нина Паунковић, представник запослених.

О б р а з л о ж е њ е

Скупштина града Зајечара је Решењем I број: 02-194/2018 од 25.07.2018.
године именовала чланове Школског одбора Школе за основно и средње 
образовање Јелена Мајсторовић'' у Зајечару. Као један од чланова, представника
запослених, именована је Валентина Ракић.

Дописом број 116 од 11.02.2020. године, директорка школе је доставила захтев 
за разрешење члана Школског одбора Школе за основно и средње образовање
Јелена Мајсторовић'' у Зајечару, представника запослених, Валентине Ракић, која  је
дана 31.01.2020. године поднела оставку на чланство из личних разлога, као и да је, 
по спроведеној процедури, предлог овлашћеног предлагача-Наставничког већа, да се 
уместо ње за члана Школског одбора именује Нина Паунковић, запослена у тој 
школи.

Уз наведени акт Школа је приложила: Извод из Записника са ванредне 
седнице Наставничког већа одржане 05.02.2020. године и Извештај Полицијске 
управе у Зајечару И број: 235-1/612/20 од 07.02.2020. године, да предложени 
кандидат није осуђивана за кривична дела утврђена  у члану 116. став 9. тачка.1) 
Закона о основама система образовања и васпитања.

Чланом 116. став 5. и 13. Закона о основама система образовања и васпитања 
прописано је да чланове органа управљања установе именује и разрешава 
скупштина јединице локалне самоуправе, а председника бирају чланови већином 
гласова од укупног броја чланова органа управљања, као и да скупштина јединице 
локалне самоуправе доноси решење о именовању органа управљања.

Чланом 117. став 3. истог закона прописано је да ће скупштина јединице 
локалне самоуправе разрешити, пре истека мандата, поједине чланове, укључујући и 
председника или орган управљања установе, на лични захтев члана.

Чланом 40. став 1. тачка 66. Статута града Зајечара прописано је да 
Скупштина града обавља и друге послове утврђене законом и овим статутом.
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На основу члана 116. став 5. и 13. и члана 117. став 3. Закона о основама 
система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", бр. 88/17, 27/18 – др. 
Закони, 10/19 и 6/20) и члана 40. став 1. тачка 66. Статута града Зајечара (“Сл. лист 
града Зајечара”, бр.4/19 ), Скупштина града Зајечара, на седници одржаној 
16.03.2020. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА

ШКОЛЕ  ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ''ЈЕЛЕНА МАЈСТОРОВИЋ'' 
У ЗАЈЕЧАРУ

I РАЗРЕШАВА СЕ члан Школског одбора Школе за основно и средње 
образовање Јелена Мајсторовић'' у Зајечару, Валентина Ракић, представник 
запослених.

II ИМЕНУЈУ СЕ у Школски одбор Школе за основно и средње образовање 
''Јелена Мајсторовић'' у Зајечару, члан Нина Паунковић, представник запослених.

О б р а з л о ж е њ е

Скупштина града Зајечара је Решењем I број: 02-194/2018 од 25.07.2018.
године именовала чланове Школског одбора Школе за основно и средње 
образовање Јелена Мајсторовић'' у Зајечару. Као један од чланова, представника
запослених, именована је Валентина Ракић.

Дописом број 116 од 11.02.2020. године, директорка школе је доставила захтев 
за разрешење члана Школског одбора Школе за основно и средње образовање
Јелена Мајсторовић'' у Зајечару, представника запослених, Валентине Ракић, која  је
дана 31.01.2020. године поднела оставку на чланство из личних разлога, као и да је, 
по спроведеној процедури, предлог овлашћеног предлагача-Наставничког већа, да се 
уместо ње за члана Школског одбора именује Нина Паунковић, запослена у тој 
школи.

Уз наведени акт Школа је приложила: Извод из Записника са ванредне 
седнице Наставничког већа одржане 05.02.2020. године и Извештај Полицијске 
управе у Зајечару И број: 235-1/612/20 од 07.02.2020. године, да предложени 
кандидат није осуђивана за кривична дела утврђена  у члану 116. став 9. тачка.1) 
Закона о основама система образовања и васпитања.

Чланом 116. став 5. и 13. Закона о основама система образовања и васпитања 
прописано је да чланове органа управљања установе именује и разрешава 
скупштина јединице локалне самоуправе, а председника бирају чланови већином 
гласова од укупног броја чланова органа управљања, као и да скупштина јединице 
локалне самоуправе доноси решење о именовању органа управљања.

Чланом 117. став 3. истог закона прописано је да ће скупштина јединице 
локалне самоуправе разрешити, пре истека мандата, поједине чланове, укључујући и 
председника или орган управљања установе, на лични захтев члана.

Чланом 40. став 1. тачка 66. Статута града Зајечара прописано је да 
Скупштина града обавља и друге послове утврђене законом и овим статутом.

На основу напред изложеног, а с обзиром да код предложеног кандидата не 
постоје законске сметње за именовање, Скупштина града Зајечара је, сходно 
наведеним прописима, одлучила као у диспозитиву овог решења.

        Поука о правном средству: Против овог Решења може се покренути управни 
спор, тужбом, у року од 30 дана од дана пријема овог решења. Тужба се предаје 
Управном суду у Београду непосредно или преко поште.

Решење објавити у „Службеном листу града Зајечара" и доставити: 
именованима,  Школи за основно и средње образовање Јелена Мајсторовић'' у 
Зајечару, Одељењу за привреду и друштвене делатности и архиви Скупштине града 
Зајечара.

I број 02-37/2020
У Зајечару, 16.03.2020. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК
             Стефан Занков,с.р.



	 |			СТРАНА					БРОЈ	10	 	 С Л У Ж Б Е Н И   Л И С Т	 	 												16.	МАРТ	2020.92

На основу члана 40. став 1. тачка 17. Статута града Зајечара („Сл. лист града 
Зајечара“, бр. 4/2019), а у вези са чланом 9. Одлуке о правобранилаштву града 
Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 51/14 и 46/17), Скупштина града Зајечара на 
седници одржаној  16.03.2020. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ПРАВОБРАНИОЦА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

I

ВЕСНА БУЈИЋ, дипломирани правник из Зајечара, РАЗРЕШАВА СЕ  са 
функције Правобраниоца града Зајечара са 16.12.2017. године.

II

Ово Решење се објављује у „Службеном листу града Зајечара“.

О б р а з л о ж е њ е

Весна Бујић, дипломирани правник из Зајечара са положеним правосудним 
испитом, постављена је на функцију Правобраниоца града Зајечара Решењем 
Скупштине града Зајечара I број: 02-93 од 22.03.2015. године.

Скупштина града Зајечара донела је Решење о разрешењу правобраниоца 
града Зајечара I број: 02-369/2017 од 16.12.2017. године.

Пресудом Управног суда 19.У.19953/2017 од 07.02.2020. године уважена је 
тужба тужиље Весне Бујић из Зајечара, поништено је Решење Скупштине града 
Зајечара о разрешењу правобраниоца града Зајечара I број: 02-369/2017 од 
16.12.2017. године и предмет је враћен надлежном органу на поновно одлучивање. У 
образложењу исте пресуде наведено је да је повређен закон на штету тужиље јер 
оспорено решење не испуњава захтеве законитости прописане одредбом члана 198. 
став 1. Устава Републике Србије („Сл. глсник РС“ бр. 98/06), као и да је повређена 
одредба члана 141 став 1. и 4. Закона о општем управном поступку („Сл. глсник РС“ 
бр. 18/16).

Поступајући у свему по налозима из наведене пресуде, Скупштина града 
Зајечара утврђује следеће:

Актом Градоначелника града Зајечара II број. 02-248 од 13. септембра 2017. 
године образована је Стручна комисија за утврђивање законитости, целисходности, 
ефикасности и правилности у поступању Правобранилаштва града Зајечара у раду 
за период од 29.07.2013.године до дана подношења Извештаја комисије, а са 
задатком да сачини стручни извештај о раду Градског правобраниоца за наведени 
период тако што ће утврдити статистичке резултате успешности у поступању у 
предметима Градског правобранилаштва, затим утврдити поступање у предметима 
Градског правобраниоца изабраних по случајном узорку и према налозима 
Градоначелника града Зајечара, тако што ће испитати предузимање правних
средстава према правилима правне струке и према законским овлашћењима и 
утврдити целисходност, ефикасност и правилност вођења поступка. Наведеним 
актом комисија је овлашћена да прибавља све потребне податке и има приступ свим 
предметима правобранилаштва. Наведена Комисија је доставила свој Извештај дана 
30.10.2017. године. У извештају је наведено да је стручна комисија је извршила увид 
у одређене предмете у којима је поступало Правобранилаштво у периоду од 
29.07.2013. године до 31.12.2013. године, затим у 2014, 2015. и 2016. години, а 
прибављени су и статистички подаци који се односе на број предмета и успешност у 
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На основу члана 40. став 1. тачка 17. Статута града Зајечара („Сл. лист града 
Зајечара“, бр. 4/2019), а у вези са чланом 9. Одлуке о правобранилаштву града 
Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 51/14 и 46/17), Скупштина града Зајечара на 
седници одржаној  16.03.2020. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ПРАВОБРАНИОЦА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

I

ВЕСНА БУЈИЋ, дипломирани правник из Зајечара, РАЗРЕШАВА СЕ  са 
функције Правобраниоца града Зајечара са 16.12.2017. године.

II

Ово Решење се објављује у „Службеном листу града Зајечара“.

О б р а з л о ж е њ е

Весна Бујић, дипломирани правник из Зајечара са положеним правосудним 
испитом, постављена је на функцију Правобраниоца града Зајечара Решењем 
Скупштине града Зајечара I број: 02-93 од 22.03.2015. године.

Скупштина града Зајечара донела је Решење о разрешењу правобраниоца 
града Зајечара I број: 02-369/2017 од 16.12.2017. године.

Пресудом Управног суда 19.У.19953/2017 од 07.02.2020. године уважена је 
тужба тужиље Весне Бујић из Зајечара, поништено је Решење Скупштине града 
Зајечара о разрешењу правобраниоца града Зајечара I број: 02-369/2017 од 
16.12.2017. године и предмет је враћен надлежном органу на поновно одлучивање. У 
образложењу исте пресуде наведено је да је повређен закон на штету тужиље јер 
оспорено решење не испуњава захтеве законитости прописане одредбом члана 198. 
став 1. Устава Републике Србије („Сл. глсник РС“ бр. 98/06), као и да је повређена 
одредба члана 141 став 1. и 4. Закона о општем управном поступку („Сл. глсник РС“ 
бр. 18/16).

Поступајући у свему по налозима из наведене пресуде, Скупштина града 
Зајечара утврђује следеће:

Актом Градоначелника града Зајечара II број. 02-248 од 13. септембра 2017. 
године образована је Стручна комисија за утврђивање законитости, целисходности, 
ефикасности и правилности у поступању Правобранилаштва града Зајечара у раду 
за период од 29.07.2013.године до дана подношења Извештаја комисије, а са 
задатком да сачини стручни извештај о раду Градског правобраниоца за наведени 
период тако што ће утврдити статистичке резултате успешности у поступању у 
предметима Градског правобранилаштва, затим утврдити поступање у предметима 
Градског правобраниоца изабраних по случајном узорку и према налозима 
Градоначелника града Зајечара, тако што ће испитати предузимање правних
средстава према правилима правне струке и према законским овлашћењима и 
утврдити целисходност, ефикасност и правилност вођења поступка. Наведеним 
актом комисија је овлашћена да прибавља све потребне податке и има приступ свим 
предметима правобранилаштва. Наведена Комисија је доставила свој Извештај дана 
30.10.2017. године. У извештају је наведено да је стручна комисија је извршила увид 
у одређене предмете у којима је поступало Правобранилаштво у периоду од 
29.07.2013. године до 31.12.2013. године, затим у 2014, 2015. и 2016. години, а 
прибављени су и статистички подаци који се односе на број предмета и успешност у 

поступању.
У Извештају се даље наводи да се стручна комисија дана 17.10.2017. године 

обратила Правобранилаштву са захтевом да јој исто достави статистичке податке 
који се односе на поступање у предметима правобранилапгтва, тачније укупан број 
предмета у којима је поступало правобранилаштво у парничној материји у 2014, 
2015. и 2016 тодини, затим укупан број предмета у којима је Градско 
правобранилаштво заступало Град Зајечар као тужену страну у парничним 
предметима у 2014, 2015. и 2016. тодини, као и податак о томе у колико од напред 
наведених предмета је тужбени захтев тужилаца усвојен тј. који су решени 
неповољно по туженот, односно Град Зајечар.

У свом извештају од 20.10.2017. године Правобранилаштво је навело да је 
укупан број парничних предмета у којима је поступало Правобранилаштво у току 
2014., 2015. и 2016. године  2.312 предмета и то: 432 предмета у 2014. тодини, 1168 
предмета у 2015. тодини и 712 предмета у 2016. тодини и да је број предмета према 
врсти спора за 2014. годину - укупно 432 предмета:

Поступајући по захтеву стручне комисије Правобранилаштво града Зајечара 
доставило стручној комисији целокупне списе предмета заведене у евиденционе 
књиге Правобранилаштва.

Увидом у достављену документацију Стручна комисија је прегледом истих 
утврдила да у 28 предмета одабраних по случајном узорку и према налозима 
градоначелника постоје неправилности, те су утврђене неправилности у поступању 
Правобраниоца а које се односе на непознавање прописа правне струке, 
непредузимања одређених законских овлашћења као и нецелисходност, ефикасност 
и правилносту у поступању Правобраниоца у истима.

Наиме, увидом у предмет Р бр. 287/2013, а уз који предмет су здружени 
предмети Правобранилаштва И.423/17, П.31/16, П.441/16 и И.559/16, комисија  
утврдила да је  правноснажном и извршном пресудом Привредног суда у Зајечару 
П.171/12 од 15.04.2013. године, која је потврђена пресудом Привредног апелационг 
суда у Београду Пж.4840/13 од 17.07.2013. године, обавезана А.Д.Тимочка 
телевизија и радио Зајечар, Зајечар да Граду Зајечару као повериоцу исплати главни 
дуг у износу од 11.080.900,08 динара са законском затезном каматом као и трошкове 
поступка у износу од 148.361,50 динара, на име закупа пословног простора за 
период од 18.06.2010. године до 30.04.2012. године. Дана 30.07.2013. године 
потписан је Споразум о начину измирења међусобних потраживања између Града 
Зајечара и А.Д.Тимочка телевизија и радио Зајечар у коме су се потписници између 
осталог сагласили и о томе да потпсник Споразума А.Д. Тимочка телевизија и радио 
Зајечар утврђену обавезу по пресуди П.171/12 од 12.04.2013. године исплати 
повериоцу Граду Зајечару у 36 (тридесет шест) једнаких месечних рата почев од 
августа 2013. године, с тим да ће месечне рате бити уплаћене најкасније до 30-тог у 
месецу за сваки месец. Овакав споразум потврдио је и Градски правобранилац 
својим потписом као правноваљан. Како се извршни дужник није придржавао 
динамике и рокова исплате дугованог износа Правобранилаштво је поднело дана 
01.04.2016. године Привредном суду у Зајечару предлог за извршење на средствима 
на рачуну извршног дужника по пресуди П. 171/12 од 15.04.2013. године наводећи 
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даје у току 2013. године уплаћен износ од 623.848 динара и у току 2015. године износ 
од 4.000.000 динара и да се предлогом за извршење потражује дуговани износ на 
дан 01.04.2016. године, а који није исплаћен по закљученом споразуму. 

Стручна комисија је уочила одређене пропусте у поступању у смислу 
ажурности Правобраниоца у погледу благовременог реаговања и поступања у 
предметима. Према Споразуму од 30.07.2013.године извршни дужник био је у 
обавези да главни дуг и трошкове поступка по пресуди Привредног суда у Зајечару 
П.171/12 од 15.04.2013. године плаћа на рате месечно најкасније до 30-тог у месецу, 
почев од августа 2013. године. Увидом у списе предмета и предлог за извршење по 
напред наведеној пресуди утвђено да како извршни дужник није благовремено 
извршавао своје обавезе према споразуму, док је Правобранилац поднео предлог за 
извршење дана 01.04.2016.године. Анализирајући поступање у овом предмету 
Комисија налази да се исто не може сматрати ажурно и благовремено имајући у виду 
протек времена од уплата према наведнеом споразуму до дана подношења предлога 
за извршење. 

Разматрајући сам Споразум као изјаву воља извршног повериоца и извршног 
дужника, а са којим Споразумом се Правобранилац сагласила као правноваљаним, 
комисија указује да је исти у погледу тачке споразума о отплати обавезе извршног 
дужника по правноснажној и извршној пресуди Привредног суда у Зајечару П.171/12 
од 15.04.2013. године на 36 месечних рата, у погледу броја рата отплате, односно 
дужине укупног перида отплате нецелисходан и не може бити у најбољем интересу 
извршног повериоца. Поред овога, овим споразумом је продужен рок који је дат 
дужнику у правноснажној и извршној судској одлуци, што је противно Закону. 

Пресудом Привредног суда у Зајечару 2П.25/16 од 30.06.2016. године, а која 
пресуда је постала правноснажна дана 21.03.2017. године и извршна дана 
30.03.2017. године, извршни дужник АД „Тимочка телевизија и радио“ Зајечар 
обавезана је да извршном повериоцу Граду Зајечару исплати износ од 7.498.033,74 
динара са законском затезном каматом почев од 15.01.2016. године па до исплате и 
накнади трошкове парничног поступка у износу од 128.865,50 динара, те како 
извршни дужник није у париционом року измирио своју обавезу Правобранилаштво је 
дана 16.06.2017. године Привредном суду у Зајечару поднело предлог за извршење 
на целокупној имовини извршног дужника, а према напред наведеној пресуди. 

Анализирајући Пресуду Привредног суда у Зајечару П.25/2016 године може се 
закључити да за период од 01.01.2013.године па до 22.08.2013. године неисплаћена 
закупнина није ни потраживана, односно да за наведини период није поднета тужба 
којом би се захтевало да се тужена обавеже на исплату неисплаћених закупнина 
обзиром да је овом пресудом обавезана тужена Тимочка телевизија и радио да 
исплати износ од 7.276.977,24 динара по основу неисплаћених закупнина, а по 
Уговору о закупу пословних просторија бр.361-23 од 22.08.2013. године и то од 
датума закључења уговора односно од 22.08.2013.године. На основу свега наведеног  
будући да закупнина као периодично давање, сходно Закону о облигационим 
односима застарева за три године, пропуштање да се закупнина за напред наведни 



16. МАРТ 2020.          С Л У Ж Б Е Н И   Л И С Т               БРОЈ 10     СТРАНА |    95

даје у току 2013. године уплаћен износ од 623.848 динара и у току 2015. године износ 
од 4.000.000 динара и да се предлогом за извршење потражује дуговани износ на 
дан 01.04.2016. године, а који није исплаћен по закљученом споразуму. 

Стручна комисија је уочила одређене пропусте у поступању у смислу 
ажурности Правобраниоца у погледу благовременог реаговања и поступања у 
предметима. Према Споразуму од 30.07.2013.године извршни дужник био је у 
обавези да главни дуг и трошкове поступка по пресуди Привредног суда у Зајечару 
П.171/12 од 15.04.2013. године плаћа на рате месечно најкасније до 30-тог у месецу, 
почев од августа 2013. године. Увидом у списе предмета и предлог за извршење по 
напред наведеној пресуди утвђено да како извршни дужник није благовремено 
извршавао своје обавезе према споразуму, док је Правобранилац поднео предлог за 
извршење дана 01.04.2016.године. Анализирајући поступање у овом предмету 
Комисија налази да се исто не може сматрати ажурно и благовремено имајући у виду 
протек времена од уплата према наведнеом споразуму до дана подношења предлога 
за извршење. 

Разматрајући сам Споразум као изјаву воља извршног повериоца и извршног 
дужника, а са којим Споразумом се Правобранилац сагласила као правноваљаним, 
комисија указује да је исти у погледу тачке споразума о отплати обавезе извршног 
дужника по правноснажној и извршној пресуди Привредног суда у Зајечару П.171/12 
од 15.04.2013. године на 36 месечних рата, у погледу броја рата отплате, односно 
дужине укупног перида отплате нецелисходан и не може бити у најбољем интересу 
извршног повериоца. Поред овога, овим споразумом је продужен рок који је дат 
дужнику у правноснажној и извршној судској одлуци, што је противно Закону. 

Пресудом Привредног суда у Зајечару 2П.25/16 од 30.06.2016. године, а која 
пресуда је постала правноснажна дана 21.03.2017. године и извршна дана 
30.03.2017. године, извршни дужник АД „Тимочка телевизија и радио“ Зајечар 
обавезана је да извршном повериоцу Граду Зајечару исплати износ од 7.498.033,74 
динара са законском затезном каматом почев од 15.01.2016. године па до исплате и 
накнади трошкове парничног поступка у износу од 128.865,50 динара, те како 
извршни дужник није у париционом року измирио своју обавезу Правобранилаштво је 
дана 16.06.2017. године Привредном суду у Зајечару поднело предлог за извршење 
на целокупној имовини извршног дужника, а према напред наведеној пресуди. 

Анализирајући Пресуду Привредног суда у Зајечару П.25/2016 године може се 
закључити да за период од 01.01.2013.године па до 22.08.2013. године неисплаћена 
закупнина није ни потраживана, односно да за наведини период није поднета тужба 
којом би се захтевало да се тужена обавеже на исплату неисплаћених закупнина 
обзиром да је овом пресудом обавезана тужена Тимочка телевизија и радио да 
исплати износ од 7.276.977,24 динара по основу неисплаћених закупнина, а по 
Уговору о закупу пословних просторија бр.361-23 од 22.08.2013. године и то од 
датума закључења уговора односно од 22.08.2013.године. На основу свега наведеног  
будући да закупнина као периодично давање, сходно Закону о облигационим 
односима застарева за три године, пропуштање да се закупнина за напред наведни 

период благовремено тражи тужбеним захтевом доводи до застаревања права на 
потраживање закупнине у овом тренутку, што свакако представља штетну последицу 
за повериоца овог потраживања односно Град Зајечар. Такође Комисија је имала 
примедбе и на стање у којем са налазе напред наведени списи предмета који се 
односе на туженог, односно извршног дужника АД „Тимочка телевизија и радио“ 
Зајечар, тачније начин на који су вођени и на који се чувају списи предмета, налазећи 
да су исти неуредни и да нису вођени у складу са Упутством о канцеларијском 
пословању органа државне управе, будући да ниједан од напред наведних списа 
предмета не садржи попис списа на корицама и да одлуке, записници и остали 
писмени докази у списима предмта нису хронолошки сређени.

Увидом у списе предмета Р.308/13 а уз који се налази и спис предмета 
И.127/14 стручна комисија је утврдила да су Град Зајечар и Н.М. из Новог Корита, 
Општина Књажевац дана 27.12.2013. године закључили вансудско поравнање којим 
се Град Зајечар обавезао да Н. М. на име накнаде нематеријалне штете настале 
услед уједа пса луталице за претрпљени физички бол и претрпљени страх исплати 
износ од 25.000,00 динара у року од 15 дана од дана потписивања поравнања, да је 
извршни поверилац Н. М. из Новог Корита, Општина Књажевац дана 14.02.2014. 
године поднео против извршног дужника Град Зајечар предлог за извршење будући 
да му напред наведени износ према вансудском поравнању није исплаћен до дана 
подношења предлога за извршење, да је заступник извршног дужника Градски јавни 
правобранилац поднела дана 14.04.2014. године приговор против решења о 
извршењу Основног суда у Зајечару И.520/14 од 08.04.2014. године којим је 
одређено предложено извршење у коме је истакла да сачињено вансудско 
поравнање не представља извршни наслов на основу кога је могуће спровести 
принудно извршење, те је предложила да се „предлог за извршење стави ван снаге“ 
и да се укину предложене мере извршења. Одлучијући по уложеном приговору 
Основни суд у Зајечару је дана 20.05.2014. године донео решење 7ИПВ-И-127/14 
којим је одбијен приговор као неоснован будући да је одредбом чл.12 Закона о 
извршењу и обезбеђењу прописано да суд одређује извршење само на основу 
извршне исправе, а чл.13 став 1 тачка 2 прописује да је извршна исправа 
правноснажна односно коначна одлука донета у управном и прекршајном поступку и 
поравнање у управном поступку.

Анализирајући поступање Правобраниоца у овом конкретном предмету, Комија 
сматра да наводи у приговору на напред наведено решење о извршењу, односно 
истицање да закључено поравнање не представља извршну исправу, док чл. 13. став 
1 тачка 2 Закона о извршењу и обезбеђењу изричито предвиђа да извршна исправа 
јесте и поравнање закључено у управном поступку, у конкретном случају може 
указивати на непознавање прописа који се односе на извршење и обезбеђење, те се 
не може сматрати адекватним заступањем извршног дужника, тим пре што се у 
приговору предлаже и „стављање ван снаге предлога за извршење“, док је познато 
да се само решење о извршењу може ставити ван снаге, а не и предлог за 
извршење.
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Даље се наводи да је увидом достављене предмете стручна комисија  
утврдила да од укупног броја парничних предмета највећи број су предмети који се 
односе на накнаду штете од уједа паса луталица на територији Града Зајечара,  да је 
евидентно је да су сви ови предмети, а у које је комисија извршила увид 
појединачно, решени у корист тужилаца, односно суд је тужбене захтеве након 
спровођења доказног поступка, усвајао, те је Град Зајечар у тим предметима 
обавезан на исплату новчаних износа тужиоцима на име претрпљених физичких 
болова и на име претрпљеног страха као и на накнаду парничних трошкова и 
трошкова принудног извршња. У свим овим предметима тужиоци су се предходно 
обраћали Правобранилаштву са предлогом за мирно решење спора будући да су 
одредбе Закона о парничном поступку пре последњих измена прописивале обавезно 
обраћање Правобранилаштву пре подношења тужбе суду.

Увидом у појединачне предмете који се односе на накнаду штете од уједа паса 
луталица, стручна комисија је уочила следеће:

Увидом у предмег П.77/14 утврђено је да су тужилац Г. Ж. из Зајечара и 
тужени Град Зајечар претходно закључили вансудско поравнање којим се Град 
Зајечар обавезао да тужиоцу исплати износ од 25.000,00 динара на име накнаде 
нематеријалне штете, те како овај износ није тужиоцу исплаћен исти се обратио 
Гадском Правобранилаштву са понудом за мирно решење спора. У свом одговору на 
предлог за мирно решење спора од 23.05.2014. године Градски јавни правобранилац 
је навео да се дуговани износ не спори, али да због великог броја оштећених лица и 
повремених блокада рачуна износ од 25.000,00 није исплаћен, те је упутио Г. Ж. да 
своје потраживање оствари преко надлежног суда. Након овога, Г. Ж. је дана 
27.05.2014.године поднео тужбу Основном суду у Зајечару, тужбени захтев тужиоца 
је усвојен пресудом П.677/2014 од 04.06.2014. године којом је тужени Град Зајечар 
обавезан да поред износа главног дуга од 25.000,00 динара тужиоцу исплати и 
трошкове парничног поступка у износу од 10.350,00 динара. Будући да дужник није 
извршио своју обавезу, тужилац је предлогом за извршење покренуо поступак 
принудног извршења, те је Град Зајечар решењем о извршењу И.1201/14 од 
14.07.2014. године обавезан да поред напред наведених износа извршном 
повериоцу исплати и износ од 9.314,00 динара на име накнаде трошкова извршног 
поступка. Овакво поступање у наведеном предмету, тачније директно упућивање 
тужиоца да своје потраживање оствари преко суда, односно да покрене парнични 
поступак, не може бити у најбољем интересу дужника овог потраживања, тј. Града 
Зајечара будући да су на тај начин створени и трошкови парничног поступка, а затим 
и трошкови извршног поступка, а које трошкове је у крајњем опет морао тужиоцу да 
надокнади дужник односно Град Зајечар.

Увидом у предмет П.71/14 утврђено је да је Ј. Б. из Вражогрнца дана 
16.05.2014 године поднела Основном суду у Зајечару тужбу ради накнаде штете због 
уједа пса луталице, да је Градски јавни правобранилац дана поднеском од 
27.05.2014.године оспорио захтев тужбе и предложио да суд тужбени захтев тужиоца 
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Даље се наводи да је увидом достављене предмете стручна комисија  
утврдила да од укупног броја парничних предмета највећи број су предмети који се 
односе на накнаду штете од уједа паса луталица на територији Града Зајечара,  да је 
евидентно је да су сви ови предмети, а у које је комисија извршила увид 
појединачно, решени у корист тужилаца, односно суд је тужбене захтеве након 
спровођења доказног поступка, усвајао, те је Град Зајечар у тим предметима 
обавезан на исплату новчаних износа тужиоцима на име претрпљених физичких 
болова и на име претрпљеног страха као и на накнаду парничних трошкова и 
трошкова принудног извршња. У свим овим предметима тужиоци су се предходно 
обраћали Правобранилаштву са предлогом за мирно решење спора будући да су 
одредбе Закона о парничном поступку пре последњих измена прописивале обавезно 
обраћање Правобранилаштву пре подношења тужбе суду.

Увидом у појединачне предмете који се односе на накнаду штете од уједа паса 
луталица, стручна комисија је уочила следеће:

Увидом у предмег П.77/14 утврђено је да су тужилац Г. Ж. из Зајечара и 
тужени Град Зајечар претходно закључили вансудско поравнање којим се Град 
Зајечар обавезао да тужиоцу исплати износ од 25.000,00 динара на име накнаде 
нематеријалне штете, те како овај износ није тужиоцу исплаћен исти се обратио 
Гадском Правобранилаштву са понудом за мирно решење спора. У свом одговору на 
предлог за мирно решење спора од 23.05.2014. године Градски јавни правобранилац 
је навео да се дуговани износ не спори, али да због великог броја оштећених лица и 
повремених блокада рачуна износ од 25.000,00 није исплаћен, те је упутио Г. Ж. да 
своје потраживање оствари преко надлежног суда. Након овога, Г. Ж. је дана 
27.05.2014.године поднео тужбу Основном суду у Зајечару, тужбени захтев тужиоца 
је усвојен пресудом П.677/2014 од 04.06.2014. године којом је тужени Град Зајечар 
обавезан да поред износа главног дуга од 25.000,00 динара тужиоцу исплати и 
трошкове парничног поступка у износу од 10.350,00 динара. Будући да дужник није 
извршио своју обавезу, тужилац је предлогом за извршење покренуо поступак 
принудног извршења, те је Град Зајечар решењем о извршењу И.1201/14 од 
14.07.2014. године обавезан да поред напред наведених износа извршном 
повериоцу исплати и износ од 9.314,00 динара на име накнаде трошкова извршног 
поступка. Овакво поступање у наведеном предмету, тачније директно упућивање 
тужиоца да своје потраживање оствари преко суда, односно да покрене парнични 
поступак, не може бити у најбољем интересу дужника овог потраживања, тј. Града 
Зајечара будући да су на тај начин створени и трошкови парничног поступка, а затим 
и трошкови извршног поступка, а које трошкове је у крајњем опет морао тужиоцу да 
надокнади дужник односно Град Зајечар.

Увидом у предмет П.71/14 утврђено је да је Ј. Б. из Вражогрнца дана 
16.05.2014 године поднела Основном суду у Зајечару тужбу ради накнаде штете због 
уједа пса луталице, да је Градски јавни правобранилац дана поднеском од 
27.05.2014.године оспорио захтев тужбе и предложио да суд тужбени захтев тужиоца 

одбије као неоснован, док је на рочишту одржаном дана 21.08.2014. године пред 
Основним судом у Зајечару ГЈП признала тужбени захтев у целости, те је суд исти 
усвојио и досудио тужиљи износ од 50.000,00 динара на име накнаде нематеријалне 
штете као и износ од 28.050,00 динара на име накнаде трошкова парничног поступка, 
чиме је такође начинила штету граду за додатне трошкове заступања.

Увидом у предмет П.70/14, а који предмет се такође односи на накнаду штете 
од уједа пса луталице, утврђено је истоветно поступање Правобраниоца као и у 
предмету П.71/14 односно, иста је прво поднеском оспорила тужбени захетв у 
целости, да би у даљем току поступка на одржаном рочишту за главну расправу 
дана 13.06.2014. године признала тужбени захтев тужиоца, те је тужени Град Зајечар 
пресудом П.651/14 од 13.06.2014. године обавезан да исплати укупан износ од 
60.000,00 динара на име накнаде нематеријалне шгете и износ од 19.950,00 динара 
на име накнаде трошкова парничног поступка. Надаље, увидом у предмете П.11/14, 
П.234/14 и П.246/14 а који предмети се такође односе на накнаду штете због уједа 
пса луталица, утврђено је истоветно поступање.

У предмету П.21/14 Градски јавни правобранилац је у одговору на тужбу од 
27.01.2014 године у целости оспорила тужбени захтев тужиоца као неоснован, да би 
затим на рочишту одржаном дана 05.09.2014.године признала тужбени захтев те је 
суд донео пресуду П.21/14 на основу признања. У предмету П.234/14 прво је 
поднеском од 03.11.2014.године оспорен тужбени захтев, а затим признаг на рочишту 
дана 25.03.2015. године. Такође у предмету П.246/14 поднеском од 10.11.2014.године 
прво је тужбени захтев оспорен као неоснован, да би затим на рочишту дана 
30.03.2015. године исти био признат у целости.

У погледу поступања у напред наведеним предметима, комисија налази да се 
исто не може сматрати целисходним, будући да је Градски јавни правобранилац 
поступајући у овим предметима прво поднесцима оспоравала тужбене захтеве у 
целости и предлагала да суд исте одбије као неосноване, да би затим на одржаним 
рочиштима признавала тужбене захтеве. На овај начин за туженог су стварани 
додатни парнични трошкови у погледу заступања тужилаца на овим рочиштима, а 
које трошкове је тужени Град Зајечар такође морао да надокнади у оквиру накнаде 
целокупних трошкова парничног поступка. При чињеници да у свим овим 
предметима постоји истоврсна медицинска документација на основу које тужиоци у 
овим предметима доказују основаност свог потраживања накнаде нематеријалне 
штете, а која је Правобранилаштву достављена уз тужбу, као и раније приликом 
подношења предлога за мирно решење спора, анализирајући поступање у 
наведеним предметима може се закључити да исто не може бити у интересу туженог, 
обзиром да је Правобранилац имао могућносте да без вођења судског спора и 
стварања парничних трошкова закључи вансудско поравнање чиме би умањио 
трошкове оступака. Насупрот томе, Правобранилац је улажењем у спор створио 
додатне парничне трошкове граду.

Стручна комисија у свом извештају даље наводи да је, имајући у виду да је
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највећи број парничних предмета, а према извештају Правобранилаштва од 
20.10.2017. године, решен неповољно по Град Зајечар, као туженог, те је исти био 
обавезан да поред неисплаћених дуговања тужиоцима у тим предметима надокнади 
и трошкове парничних и извршних поступака, те у овом делу извештаја стручна 
комисија жели да укаже на следеће:

Одељење за финасије је у, поступајући по захтеву стручне комисије, у свом 
обавештењу ГУ/05 број 378 од 19.10.2017. године доставило податке за 2015. и 2016. 
годину, те је навело да за 2015. годину трошкови по основу принудне наплате износе 
70.515.710,91 динара, док за 2016. годину трошкови по основу принудне наплате 
износе 75.737.823,83 динара. Стручна комисија наводи да по основу принудне 
наплате за 2011. годину трошкови по основу принудне наплате износе 6.374.371,83 
динара, док за 2012. годину трошкови по основу принудне наплате износе 
6.908.103,80 динара према обавештењу Одељења за финансије, Градска управа 
Зајечар 1У/05 број 37/1 од 25.10.2017. године. Све ово указује да су се трошкови 
судских поступака у периоду када је Правобранилац Весна Бујић поступала 
вишеструко увећали на штету Града. 

У Извештају се даље наводи да је увидом у списе предмета П.51/14 утврдила  
да је након спроведеног поступка Основни суд у Зајечару донео пресуду П-564/14 од 
24.02.2015. године којом је обавезан тужени Град Зајечар да тужиоцу Н. Б. из 
Зајечара на име накнаде нематеријалне штете због уједа пса луталице исплати 
износ од 40.000,00 динара на име претрпљених физичких болова и износ од 
30.000,00 динара на име претрпљеног страха и укупан износ од 55.900,00 динара на 
име накнаде трошкова парничног поступка. На ову пресуду Градско 
правобранилаштво је дана 06.03.2015.године уложило жалбу, а коју жалбу је Виши 
суд одбио као неосновану и пресудом Гж.357/15 од 10.12.2015. године потврдио 
пресуду Основног суда у Зајечару. Одлучујући о жалби у пресуди Гж.357/15 се 
између осталог и наводи да из жалбених разлога произилази да се првостепена 
пресуда побија због погрешно утврђеног чињеничног стања, те да како се у 
конкретном случају ради о пресуди донетој у поступку у спору мале вредности, то се 
иста не може побијати по овом законском основу. Вршећи увид у предмете П.100/14, 
П.66/14 и П.57/14, П.233/14, а који предмети се такође односе на накнаду штете због
уједа пса луталице и ради се о споровима мале вредности, стручна комисија је 
наводи да је у свим овим предметима Правобранилаштво у жалбеним наводима 
истицало разлоге који се односе на погрешно утврђено чињенично стање. Надаље 
се наводи да будући да Закон о парничпом поступку у чл. 479  предвиђа да се 
пресуда којом се окончава поступак у спору мале вредности може побијати само због 
битне повреде одредаба парничног поступка као и из разлога погрешне примене 
материјалног права, а како се у свим напред наведеним предметима ради управо о 
споровима мале вредности, стручна комисија указује да истицање 
Правобранилаштва у жалбеним наводима да је суд погрешно утврдио чињенично 
стање, а при чињеници да закон изричито предвиђа да ово не може бити жалбени 
разлог у спору мале вредности, не може представљати ваљано заступање у погледу 
примењивања одредби Закона о парничном поступку.

Стручна комисија је увидом у предмет П.243/14 утврдила је да је предмет 
спора исплата на име накнаде незапосленој породиљи на основу решења Градске 
управе Зајечар, Одељења за привреду и друштвене делатности, те да је Основни 
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највећи број парничних предмета, а према извештају Правобранилаштва од 
20.10.2017. године, решен неповољно по Град Зајечар, као туженог, те је исти био 
обавезан да поред неисплаћених дуговања тужиоцима у тим предметима надокнади 
и трошкове парничних и извршних поступака, те у овом делу извештаја стручна 
комисија жели да укаже на следеће:

Одељење за финасије је у, поступајући по захтеву стручне комисије, у свом 
обавештењу ГУ/05 број 378 од 19.10.2017. године доставило податке за 2015. и 2016. 
годину, те је навело да за 2015. годину трошкови по основу принудне наплате износе 
70.515.710,91 динара, док за 2016. годину трошкови по основу принудне наплате 
износе 75.737.823,83 динара. Стручна комисија наводи да по основу принудне 
наплате за 2011. годину трошкови по основу принудне наплате износе 6.374.371,83 
динара, док за 2012. годину трошкови по основу принудне наплате износе 
6.908.103,80 динара према обавештењу Одељења за финансије, Градска управа 
Зајечар 1У/05 број 37/1 од 25.10.2017. године. Све ово указује да су се трошкови 
судских поступака у периоду када је Правобранилац Весна Бујић поступала 
вишеструко увећали на штету Града. 

У Извештају се даље наводи да је увидом у списе предмета П.51/14 утврдила  
да је након спроведеног поступка Основни суд у Зајечару донео пресуду П-564/14 од 
24.02.2015. године којом је обавезан тужени Град Зајечар да тужиоцу Н. Б. из 
Зајечара на име накнаде нематеријалне штете због уједа пса луталице исплати 
износ од 40.000,00 динара на име претрпљених физичких болова и износ од 
30.000,00 динара на име претрпљеног страха и укупан износ од 55.900,00 динара на 
име накнаде трошкова парничног поступка. На ову пресуду Градско 
правобранилаштво је дана 06.03.2015.године уложило жалбу, а коју жалбу је Виши 
суд одбио као неосновану и пресудом Гж.357/15 од 10.12.2015. године потврдио 
пресуду Основног суда у Зајечару. Одлучујући о жалби у пресуди Гж.357/15 се 
између осталог и наводи да из жалбених разлога произилази да се првостепена 
пресуда побија због погрешно утврђеног чињеничног стања, те да како се у 
конкретном случају ради о пресуди донетој у поступку у спору мале вредности, то се 
иста не може побијати по овом законском основу. Вршећи увид у предмете П.100/14, 
П.66/14 и П.57/14, П.233/14, а који предмети се такође односе на накнаду штете због
уједа пса луталице и ради се о споровима мале вредности, стручна комисија је 
наводи да је у свим овим предметима Правобранилаштво у жалбеним наводима 
истицало разлоге који се односе на погрешно утврђено чињенично стање. Надаље 
се наводи да будући да Закон о парничпом поступку у чл. 479  предвиђа да се 
пресуда којом се окончава поступак у спору мале вредности може побијати само због 
битне повреде одредаба парничног поступка као и из разлога погрешне примене 
материјалног права, а како се у свим напред наведеним предметима ради управо о 
споровима мале вредности, стручна комисија указује да истицање 
Правобранилаштва у жалбеним наводима да је суд погрешно утврдио чињенично 
стање, а при чињеници да закон изричито предвиђа да ово не може бити жалбени 
разлог у спору мале вредности, не може представљати ваљано заступање у погледу 
примењивања одредби Закона о парничном поступку.

Стручна комисија је увидом у предмет П.243/14 утврдила је да је предмет 
спора исплата на име накнаде незапосленој породиљи на основу решења Градске 
управе Зајечар, Одељења за привреду и друштвене делатности, те да је Основни 

суд у Зајечару у овом предмету донео пресуду П. 11233/14 од 27.11.2014. године као 
пресуду због изостанка, будући да се ради о спору мале вредности и да су били 
испуњени законски услови за доношење пресуде због изостанка, а с обзиром да 
заступник туженог Град Зајечар, Градски јавни правобранилац није дошла на 
заказано рочиште, иако је била уредно позвана. Стручна комисија истиче да 
правобранилаштво није предузело ни једну процесну радњу у погледу признања или 
оспоравања тужбеног захтева, као ни одазивања на позив суда да приступи рочишту.

Стручна комисија је увидом у предмет П.326/14 утврдила да је Н.М. из 
Београда поднела тужбу против туженог Град Зајечар због неоснованог обогаћења и 
исплате, да је вредност предмета спора 364.393,00 динара, те да је Основни суд у 
Зајечару дана 14.01.2015. године донео пресуду Г1.1448/2014 као пресуду због 
пропуштања, будући да законски заступник туженог није поднела одговор на тужбу у 
законском року, а да јој је тужба уредно достављена са прилозима и поуком о 
последицама пропуштања, те да су били испуњени и сви остали закон предвиђени 
услови за доношење пресуде због пропуштања. Увидом у овај предмет стручна 
комисија наводи да је утврдила да правобранилаштво у истом није предузело ни 
једну процесну радњу у погледу признања или оспоравања тужебног захтева.

Стручна комисија је увидом у предмет Р.499/14 утврдила да је Градски јавни 
правобранилац дана 19.11.2014.године поднела Министарству правде Републике 
Србије захтев за преиспитивање основаности судске одлуке Основног суда у 
Зајечару ИПВ-И.бр.499/14. Министарство правде Републике Србије, Сектор за 
правосуђе је у свом акту број 071- 00-01927/2014-02 од 26.11.2014. године у одговору 
на захтев Градског јавног правобраниоца навело да Министарство правде нема 
овлашћења да врши контролу судских одлука у погледу судијског одлучивања, да 
коментарише, цени судске поступке и доказе изведене у њима, као ни да даје изјаве 
о вероватности исхода поступка, те да је евентуална измена донетих судских одлука 
могућа само од стране надлежних судова у поступку по правним лековима.

Стручна комисија у свом извештају наводи да Устав Републике Србије у чл. 4  
прописује да уређење власти почива на подели власти на законодавну, извршну и 
судску, као и да је судска власт независна, док је у члану 142 Устава РС, као једно од 
начела судства, предвиђено да су судови самостални и независни у свом раду и да 
суде на основу Устава, закона и других општих аката када је то предвиђено законом. 
Надаље, чланом 145 Устава РС предвиђено је да су судске одлуке обавезне за све и 
да не могу бити предмет вансудске контроле, те да је у ставу 4 истог члана 
предвиђено да судску одлуку може преиспитивати само надлежни суд у законом 
продисаном поступку, док Закон о уређењу судова у чл. 3 прописује независност 
судске власти тако што предвиђа да судска власт припада судовима и да је 
независна од законодавне и извршне власти, да су судске одлуке обавезне за све и 
да не могу бити предмет вансудске контроле, да је свако дужан да поштује извршну 
судску одлуку, као и да судску одлуку може преиспитивати само надлежни суд у 
законом предвиђеном поступку. Имајући у виду напред наведене цитиране одредбе 



	 |			СТРАНА					БРОЈ	10	 	 С Л У Ж Б Е Н И   Л И С Т	 	 												16.	МАРТ	2020.100

Устава РС и закона, основано се може закључити да обраћање Правобранилаштва 
Министарству правде са захтевом да исто преиспита судску одлуку представља 
поступање које је у супротности са уставним начелима поделе власти као и 
начелима која предвиђају независност судске власти.

У извештају се даље наводи да је стручна комисија увидом  у списе предмета 
М.46/14, односно у Уговор о раду бр.112-61 од 15.05.2014.године утврдила да је 
између града Зајечара као послодавца и Д. Ж. из Зајечара као запосленог закључен 
напред наведени Уговор о раду, где се чланом 1. Запослени обавезује да изврши све 
неопходне радње у поступку споровођења ликвидације Агенције за рурални развој, 
те да ће запослени ове послове обављати почев од 29.04.2014. год. до окончања 
ликвидационог поступка, да је  у члану 6.Уговора предвиђено да се запосленом 
утврђује новчана накнада према Закону о привредним друштвима у укупном нето 
износу од 50.000,00 динара месечно, а чланом 7. Уговора да запослени има право на 
пензијско и инвалидско осигурање у складу са Законом и да је обвезник уплате 
доприноса послодавац. Уговор су потписали у име послодавца Градоначелник града 
Зајечара и Д. Ж. као запослени - ликвидациони управник а са напред наведеним 
Уговором о раду сагласила и Градски јавни правобранилац, стављајући отисак 
печата Правобранилаштва и својеручни потпис, као гарант правне ваљаности 
Уговора.

Стручна комисија у свом извештају наводи да је, анализирајући поступање 
Правобраниоца у конкретном предмету, односно приликом давања мишљења на 
закључени уговор, да напред наведени Уговор о раду није закључен у сагласности са 
одредбама Законом о привредним друштвима, те да као такав не може 
представљати правно ваљан акт, сходно члану 529. 3акона о привредним друштвима 
где је предвиђено  да привредно друштво именује ликвидационог управника у 
Одлуци о покретању ликвидације. Чланом 542. истог Закона предвиђено је да 
ликвидациони управник има право да му се надокнаде трошкови које је имао у 
спровођењу ликвидације као и на исплату накнаде за рад. Накнаду за рад и висину 
трошкова спровођења ликвидације одређују ортаци, командитори, односно 
скупштина, а у случају спора или када то друпггво не одреди ликвидациони управник 
може тражити да надлежни суд у ванпарничном поступку одреди износ накнаде за 
рад и надокнаде трошкова. Стручна комисија у свом извештају указује да је 
ликвидациони управник Агенције за рурални развој требало да буде именован 
Одлуком о покретању ликвидације, односно Одлуком Скупштине града Зајечара број 
011-59 од 04.04.2014.године, а у складу са Законом о привредним друштвима, будући 
да овај закон не предвиђа заснивање радног односа ликвидационог управника. 
Уговор о раду који је, противно Закону о локалној самоуправи и Статуту града 
Зајечара, Градоначелник града Зајечара закључио са ликвидационим управником и 
којим ликивадицони управник заснива радни однос и по том основу остварује и 
остала права и обавезе из радног односа, не може бити правноваљан и као такав 
производити правна дејства јер је у супротности са свим напред наведеним 
одредбама Закона о привредним друштвима, Такође и накнада, у складу са законом, 
требало бити одређена одлуком Скупштине и иста се не може са ликвидационим 
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Устава РС и закона, основано се може закључити да обраћање Правобранилаштва 
Министарству правде са захтевом да исто преиспита судску одлуку представља 
поступање које је у супротности са уставним начелима поделе власти као и 
начелима која предвиђају независност судске власти.

У извештају се даље наводи да је стручна комисија увидом  у списе предмета 
М.46/14, односно у Уговор о раду бр.112-61 од 15.05.2014.године утврдила да је 
између града Зајечара као послодавца и Д. Ж. из Зајечара као запосленог закључен 
напред наведени Уговор о раду, где се чланом 1. Запослени обавезује да изврши све 
неопходне радње у поступку споровођења ликвидације Агенције за рурални развој, 
те да ће запослени ове послове обављати почев од 29.04.2014. год. до окончања 
ликвидационог поступка, да је  у члану 6.Уговора предвиђено да се запосленом 
утврђује новчана накнада према Закону о привредним друштвима у укупном нето 
износу од 50.000,00 динара месечно, а чланом 7. Уговора да запослени има право на 
пензијско и инвалидско осигурање у складу са Законом и да је обвезник уплате 
доприноса послодавац. Уговор су потписали у име послодавца Градоначелник града 
Зајечара и Д. Ж. као запослени - ликвидациони управник а са напред наведеним 
Уговором о раду сагласила и Градски јавни правобранилац, стављајући отисак 
печата Правобранилаштва и својеручни потпис, као гарант правне ваљаности 
Уговора.

Стручна комисија у свом извештају наводи да је, анализирајући поступање 
Правобраниоца у конкретном предмету, односно приликом давања мишљења на 
закључени уговор, да напред наведени Уговор о раду није закључен у сагласности са 
одредбама Законом о привредним друштвима, те да као такав не може 
представљати правно ваљан акт, сходно члану 529. 3акона о привредним друштвима 
где је предвиђено  да привредно друштво именује ликвидационог управника у 
Одлуци о покретању ликвидације. Чланом 542. истог Закона предвиђено је да 
ликвидациони управник има право да му се надокнаде трошкови које је имао у 
спровођењу ликвидације као и на исплату накнаде за рад. Накнаду за рад и висину 
трошкова спровођења ликвидације одређују ортаци, командитори, односно 
скупштина, а у случају спора или када то друпггво не одреди ликвидациони управник 
може тражити да надлежни суд у ванпарничном поступку одреди износ накнаде за 
рад и надокнаде трошкова. Стручна комисија у свом извештају указује да је 
ликвидациони управник Агенције за рурални развој требало да буде именован 
Одлуком о покретању ликвидације, односно Одлуком Скупштине града Зајечара број 
011-59 од 04.04.2014.године, а у складу са Законом о привредним друштвима, будући 
да овај закон не предвиђа заснивање радног односа ликвидационог управника. 
Уговор о раду који је, противно Закону о локалној самоуправи и Статуту града 
Зајечара, Градоначелник града Зајечара закључио са ликвидационим управником и 
којим ликивадицони управник заснива радни однос и по том основу остварује и 
остала права и обавезе из радног односа, не може бити правноваљан и као такав 
производити правна дејства јер је у супротности са свим напред наведеним 
одредбама Закона о привредним друштвима, Такође и накнада, у складу са законом, 
требало бити одређена одлуком Скупштине и иста се не може са ликвидационим 

управником као са запосленим уговарати. Стручна комисија налази да поступање 
Градског јавног правобраниоца у овом конкретном предмету, тј.давање мишљења у 
погледу закључивања овог уговора, није у складу са законским одредбама те  
саглашавање са оваквим уговором представља повреду законитости и чињењем 
штете за Град Зајечара који је имао обавезу да врши исплате зараде овом 
ликвидационом управнику и то у износу већем него што је прописана накнада за рад 
ликвидационих управника. 

Надаље, Стручна комисија је увидом у предмет П.838/15 утврдила да је 
тужилац „ПУТ“ АД Зајечар поднео дана 22.06.2015. године тужбу Привредном суду у 
Зајечару против првотуженог Месна Заједница Велики Извор и друготуженог Град 
Зајечар ради дуга, те да је вредност предмета спора 4.081.596,00 динара. Туженима 
је тужба уредно достављена на одговор са поуком о последицама пропуштања, али 
како тужени у законском року од 30 дана нису поднели одговор на тужбу Привредни 
суд у Зајечару донео је дана 14.09.2015.године пресуду 5П.215/2015 као пресуду због 
пропуштања. У Извештају се даље наводи да је Увидом у предмет утврђено да је 
Правобранилаштво града Зајечара, као заступник друготуженог дана 
04.09.2015.године Привредном суду поднело одговор на тужбу у коме је истакнут 
приговор недостатка пасивне легитимације у односу на друготуженог, те је 
предложено да се тужбени захтев према друготуженом одбије као неоснован. 
Наведени одговор на тужбу је правобранилаштво поднеском од 11.09.2015. године 
повукло, па је суд донео пресуду због пропуштања, а којом пресудом су тужени 
солидарно обавезани да тужиоцу исплате износ од 4.081.596,00 динара на име 
главног дуга са припадајућим каматама, као и износ од 165.624,00 динара на име 
трошкова поступка. С обзиром да на овај начин Правобранилаштво као законски 
заступник друготуженог Града Зајечара није искорисгило своје законско право да да 
одговор на тужбу у наведеном предмету, суд је пресуду 5П.215/2015 донео као 
пресуду због пропуштања.

Увидом у предмет Привредног суда у Зајечару 1П.239/2014 од 04.02.2015. 
године комисија је утврдила  да је у правној ствари тужиоца Град Зајечар против 
туженог „Топлификација Моравиа“ АД Зајечар, ради утврђења потраживања а чија је  
вредност предмета спора 20.080.054,16 динара, Привредни суд у Зајечару дана 
04.02.2015. године донео решење којим се тужба сматра повученом, будући да 
пуномоћник тужиоца није приступио рочишту за главну расправу дана 04.02.2015. 
године, а уредно је позван. Законски заступник тужиоца Правобранилац града 
поднела је дана 09.02.2015. године предлог за повраћај у пређашње стање због 
пропуштеног рочишта за главну расправу, наводећи да је разлог њеног 
неприступања рочишту велики број заказаних расправа за дан 04.02.2015. године, а 
који предлог је одбијен као неоснован решењем Привредног суда у Зајечару 
П.239/14 од 18.02.2015. године. На ово решење дана 04.03.2015 године жалбу су 
уложили Градски правобранилац и пуномоћник тужиоца. Одлучујући по уложеној 
жалби Привредни апелациони суд у Београдује дана 15.03.2017. године донео 



	 |			СТРАНА					БРОЈ	10	 	 С Л У Ж Б Е Н И   Л И С Т	 	 												16.	МАРТ	2020.102

одлуку којом је одбио жалбу и потврдио решење Привредног суда у Зајечару.

Стручна комисија је увидом у предмет П.763/15 утврдила је да је решењем о 
извршењу Основног суда у Зајечару ИИ.16/16 од 26.01.2016. године на основу 
пресуде Основног суда у Зајечару П. 1288/15 од 29.10.2015. године одређено 
извршење на предлог извршног повериоца Б.К. из Алексинца против извршног 
дужника Град Зајечар ради наплате новчаног потраживања извршног повериоца у 
износу од 70.000,00 динара са припадајућим каматама и трошкова парничног 
поступка у износу од 53.900,00 динара. Против решења о извршењу ИИ.16/16 
Правобранилаштво је дана 05.02.2016.године уложило приговор. С обзиром да је 
исти поднет по истеку законом прописаног рока, Основни суд у Зајечару је решењем 
ИИ. 16/16 од 21.04.2016. године исти одбацио као неблаговремен. Како је у 
конкретном предмету правни лек - приговор против решења о извршењу поднет по 
истеку рока предвиђеног Законом о извршењу и обезбеђењу, те је исти одбачен као 
неблаговремен, стручна комисија указује да се поступање правобранилаштва у 
наведеном предмету не може сматрати ажурним будући да исто није било у складу 
са законом прописаном року за поступање.

Стручна комисија поднела је Градоначелнику града Зајечара свој Извештај 
дана 26.10.2017. године. Градоначелник града Зајечара својим актом доставио је 
Правобранилаштву града Зајечара наведени Извештај ради изјашњења. 
Правобранилаштво града Зајечара поднело је своје Изјашњење на Извештај 
Стручне комисије дана 03.11.2017.године.

У свом Изјашњењу на Извештај Стручне комисије Правобранилаштво града 
Зајечара наводи да је, Стручна комисија није у потпуности поступила по налогу 
Градоначелника због тога што није извршила увид у парничне предмете по којима је 
Правобранилац поступао у 2017.г. односно у још 830 приспелих парничних предмета, 
да укупан број предмета Правобранилаштва у периоду контроле износи 3.142 
предмета те да је у наведеним предметима поступало у складу са законом. 

Правобранилаштво у свом изјашњењу указује да потписник Споразума АД 
Тимочка телевизија није испоштовала уговорене - рокове исплате, већ је уплата 
вршена самоиницијативно па је у току 2013,г.одине уплаћен износ од 623.848 динара
и у току 2015.године износ од 4.000.000 динара због чега Правобранилаштво без 
обрачуна и обавештења Одељења за финансије ГУ града Зајечара није могло да 
прати исплату дужника а да је крајњи рок за исплату дугованог износа по Споразуму 
август 2016.г. Даље наводи да је опомену пред утужење послало осам месеци пре 
истека уговореног рока, да је Одељење за финасије доставило збирну картицу конта 
по којој АД Тимочка телевизија на име неизмирене обавезе по закљученом 
Споразуму, на име неизмирене закупнине од 22.08.2013.године до дана утужења и 
на име неизмирене накнаде за закуп локације за постављање билборда дугује 
укупан износ од 15.982.996 динара, због чега је Правобранилаштво дана 
15.01.2016.г.пред Привредним судом у Зајечару у предмету П.25/16 иницирало 
поступак ради накнаде, да је у току поступка П.25/16 Правобранилаштво дана
23.03.2016. године повукло тужбу за наплату дела дуга који се односи на 
потраживање по основу закљученог Споразума, обзиром да се наплата 
неисплаћеног дуга може тражити кроз поступак извршења а на основу правноснажне 
пресуде П.171/12. Дана 01.04.2016. године, а пре истека уговореног рока по 
Споразуму, пред Привредним судом у Зајечару инициран је поступак И.49/16 ради 
наплате дугованог износа по закљученом Споразуму. У току поступка извршења 
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одлуку којом је одбио жалбу и потврдио решење Привредног суда у Зајечару.

Стручна комисија је увидом у предмет П.763/15 утврдила је да је решењем о 
извршењу Основног суда у Зајечару ИИ.16/16 од 26.01.2016. године на основу 
пресуде Основног суда у Зајечару П. 1288/15 од 29.10.2015. године одређено 
извршење на предлог извршног повериоца Б.К. из Алексинца против извршног 
дужника Град Зајечар ради наплате новчаног потраживања извршног повериоца у 
износу од 70.000,00 динара са припадајућим каматама и трошкова парничног 
поступка у износу од 53.900,00 динара. Против решења о извршењу ИИ.16/16 
Правобранилаштво је дана 05.02.2016.године уложило приговор. С обзиром да је 
исти поднет по истеку законом прописаног рока, Основни суд у Зајечару је решењем 
ИИ. 16/16 од 21.04.2016. године исти одбацио као неблаговремен. Како је у 
конкретном предмету правни лек - приговор против решења о извршењу поднет по 
истеку рока предвиђеног Законом о извршењу и обезбеђењу, те је исти одбачен као 
неблаговремен, стручна комисија указује да се поступање правобранилаштва у 
наведеном предмету не може сматрати ажурним будући да исто није било у складу 
са законом прописаном року за поступање.

Стручна комисија поднела је Градоначелнику града Зајечара свој Извештај 
дана 26.10.2017. године. Градоначелник града Зајечара својим актом доставио је 
Правобранилаштву града Зајечара наведени Извештај ради изјашњења. 
Правобранилаштво града Зајечара поднело је своје Изјашњење на Извештај 
Стручне комисије дана 03.11.2017.године.

У свом Изјашњењу на Извештај Стручне комисије Правобранилаштво града 
Зајечара наводи да је, Стручна комисија није у потпуности поступила по налогу 
Градоначелника због тога што није извршила увид у парничне предмете по којима је 
Правобранилац поступао у 2017.г. односно у још 830 приспелих парничних предмета, 
да укупан број предмета Правобранилаштва у периоду контроле износи 3.142 
предмета те да је у наведеним предметима поступало у складу са законом. 

Правобранилаштво у свом изјашњењу указује да потписник Споразума АД 
Тимочка телевизија није испоштовала уговорене - рокове исплате, већ је уплата 
вршена самоиницијативно па је у току 2013,г.одине уплаћен износ од 623.848 динара
и у току 2015.године износ од 4.000.000 динара због чега Правобранилаштво без 
обрачуна и обавештења Одељења за финансије ГУ града Зајечара није могло да 
прати исплату дужника а да је крајњи рок за исплату дугованог износа по Споразуму 
август 2016.г. Даље наводи да је опомену пред утужење послало осам месеци пре 
истека уговореног рока, да је Одељење за финасије доставило збирну картицу конта 
по којој АД Тимочка телевизија на име неизмирене обавезе по закљученом 
Споразуму, на име неизмирене закупнине од 22.08.2013.године до дана утужења и 
на име неизмирене накнаде за закуп локације за постављање билборда дугује 
укупан износ од 15.982.996 динара, због чега је Правобранилаштво дана 
15.01.2016.г.пред Привредним судом у Зајечару у предмету П.25/16 иницирало 
поступак ради накнаде, да је у току поступка П.25/16 Правобранилаштво дана
23.03.2016. године повукло тужбу за наплату дела дуга који се односи на 
потраживање по основу закљученог Споразума, обзиром да се наплата 
неисплаћеног дуга може тражити кроз поступак извршења а на основу правноснажне 
пресуде П.171/12. Дана 01.04.2016. године, а пре истека уговореног рока по 
Споразуму, пред Привредним судом у Зајечару инициран је поступак И.49/16 ради 
наплате дугованог износа по закљученом Споразуму. У току поступка извршења 

И.49/16 Правобранилаштво је ради наплате дугованог износа суду упутило захтев за 
установљење заложног права на непокретности АД Тимочке телевизије, па је 
17.11.2016. године Привредни суд донео решење И.49/16 којим констатује да је Град 
Зајечар купио непокретност АД Тимочке телевизије, која је вештачењем процењена 
на износ од 1.582.040 динара, за износ од 949.224,00 дин. за који износ је умањено 
потраживање града Зајечара према АД Тимочкој телевизији а који износ стучна 
комисија не спомиње у свом извештају као део отплате дугованог износа. Наводи да 
је Правобранилаштво  против АД Тимочке телевизије иницирало поступке П.287/13, 
П.31/16, П.441/16, И.559/16 и И.423/17 ради наплате дуговаваног износа. Поступак 
извршења спроведен је преко јавног извршитеља Душана Илића у јединственом 
предмету свих поверилаца, дана 29.12.2016. године у предмету ИВ-А 35/16, дана 
13.06.2017. године, 04.07.2017. године и дана 28.07.2017. године, а  у које списе 
предмета је стручна комисија извршила увид.

Надаље се у Изјашњењу наводи да је правобранилац Весна Бујић за 
правобраниоца именована дана 29.07.2013. године, као и да иста није била упозната 
са постојањем дугованог износа из предходног периода, нити је од стране надлежних 
служби добила обавештење о постојању дугованог износа због чега се неажурност и 
неблаговременост не може преписати у одговорност Правобраноца како то 
закључује стручна комисија. Сматра да је стручна комисија погрешно закључила да  
закључено вансудско поравнање на износ од 25.000,00 дин. са уговарачем Н.М. из 
Новог Корита, преставља извршну исправу и да је правобранилац у овом поступку 
незаконито поступао јер се у списима предмета налази вансудско поравнање које је 
у чл.2 поравнања дефинислао да се друга уговорна страна потписивањем 
вансудског поравнања  одриче права да потраживање по овом основу остварује пред 
судом, те да је комисија очигледно направила превид и није извршила увид у текст 
вансудског поравнања, које је и условио поступање Правобраниоца у предмету 
Р308/13. Закључак стручне комисије о нестручности правобраниоца и непознавању 
прописа Закона о извршењу и обезбеђењу је потпуно неосован и произвољан и 
указује на површност рада конисије.

У вези списа предмета П.70/14, П.71/14, П.11/14, П.246/14 и П.234/14 Стручна 
комисија у свом извештају износи само делимичне чињенице и податке, које стварају 
погрешну преставу о законитости рада Правобранилаштва. Тужиоци су у овим 
предметима тужбене захтевње постављали у већем износи, те је правобранилац на 
рочиштитма признавао мање износе од тражених и тиме избегао радње вештачења, 
тако да и тако довео до уштеде а не до штете, као наводи стручна комисија. Додаје 
да је Правобранилац, руководећи се интересом града, тужбене захтеве могао да 
призна тек када су тужиоци прецизираним тужбеним захтевом умањили своје 
захтеве за накнаду нематеријалне штете, имајући у виду и одговарајућу медицинску 
документацију с тим што је у тим случајевима пуномоћницима странака признати 
трошкови само за једно заступање без обзира на број одржаних расправа.

Такође наводи да је неприхватљив закључак стручне комисије да је 
Правобранилаштво града одговорно за нападе паса луталица и за трошкове штете 
причињене оштећеним лицима као и за трошкове судских поступака. Додаје да 
стручна комисија у извршеном поређењу не наводи и број предмета који је у 
Правобранилаштву заведен у току 2011.г, и 2012,г. Ради објашњења правобранилац 
наводи да је У току 2010.године укупан број парничних предмета заведених у 
Правобранилаштву износио 160 предмета од којих је 50 предмета заведено као 
тужба за накнаду штете причињене уједом паса луталица, а да је у току 2011.године 
укупан број парничних предмета заведених у Правобранилаштву износио 119 
предмета од којих је 68 предмета заведено као тужба за накнаду штете причињене 
уједом паса луталица. Додаје да је Правобранилаштво града Зајечара у току 2010 .г. 
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и 2011.Г. завело је укупно 279 предмета од којих се 118 поедмета односи на накнаду 
штете причињену уједом паса луталица, што не преставља ни трећину годишњег 
прилива упредмета само у току 2015.г. по истом основу, па сматра да се ни настали 
трошкови не могу упоређивати паушално како то чини стручна комисија.

У Изјашњењу правобраниоца се даље наводи да је извршеним увидом у 
судски роковник Правобранилаштво утврдило да је дана 27.11.2014.године
Правобранилаштво имапо заказано 11 предмета у раду од којих су се 4 предмета 
прекпапала са заказаним термином од 10,45 часова, тужиље Слободанке. Због 
наведеног, Правобранилаштво је град Зајечар заступало у другим спорним 
предметима, јер је у наведеном предмету П.1233/14 било неспорно да дуговани 
износ породиљи Слободанки Ђ. није исплаћен. Ово се исто односи и на предмет 
Привредног суда у Зајечару П.234/14 у коме је овлашћени пуномоћник тужиоца је 
био адвокат, а не Правобранилаштво града, а да је Правобранилаштво  поднело 
предлог за повраћај у пређашње стање, с обзиром да је адвокат био спречена да 
присуствује расправи, а Правобранилац је због великог броја заказаних предмета 
дана 04.02.2015.године закаснио на расправу, заказану за 13 часова пред 
Привредним судом у Зајечару и о кашњењу обавестила судију. Предлог за повраћај у 
пређашње стање правобраниоца и овлашћеног пуномоћника Апелациони суд у 
Београду није прихватио, што сматра да спада у слободно судско уверење.

Надаље се Изјашњењем истиче да је Правобранилаштву након одржане 
седнице Скупштине града Зајечара 04.04.2014.године достављена Одлука о 
покретању поступка ликвидације над Агенцијом за рурални развој Грљан бр. 011-59 и 
сачињени Уговор о раду, закључен између града Зајечара и Драгане Живадиновић 
као ликвидационог управника, као и да Правобранилаштво није учествовало у 
креирању текста Одлуке Скупштине града, нити је учествовало у договору 
постигнутом између града и Драгане Живадиновић у погледу утврђене накнаде за 
рад ликвидационог управника, нити је учествовало у писању наведеног Уговора о 
раду. Додаје се да потврда Правобраниоца о правној ваљаности на Уговору М.46/14 
не представља штету за буџет града, јер су сви ликвидациони управници имали 
право на накнаду за свој рад као и да су закључивани истоветни уговори између 
града и осталих ликвидационих управника по истом основу, а које Правобарнилац 
није потписао и оверио као правно ваљане. Истиче се да за пропуст у Одлуци 
Скупштине града није одговорно Правобранилаштво града јер исти не учествује у 
изради текста Одлуке.

У Изјашњењу Правобранилаштва се у вези предмета П.838/15 наводи да је 
Градско веће града Зајечара донело Закључак 03 бр. 02-107/15 од 03.04.2015.г. којим 
град Зајечар преузима обавезу МЗ Велики Извор према АД "Пут”3ајечар, јер се сви 
уговорени радови између тужиоца АД ”Пут"Зајечар и МЗ Велики Извор, односе на 
саобраћајнице које су у власништву града Зајечара. Додаје се да се у списима 
предмета налазе  Уговори о извођењу радова, фактура тужиоца и оверена коначна 
ситуација, а што је доказ о основаности потраживања тужиоца. Надаље се наводи 
да је у циљу исплате дугованог износа, градоначелник града Зајечара дана 
11.09.2015.године наложио Правобранилаштву града Зајечара да повуче одговор на 
тужбу о чему је сачињена службена белешка, која се налази у списима предмета. 
Додаје се да. имајући у виду да у конкретном случају није споран ни основ ни висина 
постављеног захтева тужиоца, то је погрешан закључак стручне комисије да град 
Зајечар повлачењем одговора на тужбу није искористио своје право на одговор на 
тужбу јер се заправо ради о исплати основаног потраживања тужиоца .

Изјашњењем се додаје да је стручна комисија од 2.312 прегледаник предмета, 
у свом извештају изнела примедбе на рад и поступање Правобранилаштва у 28 
предмета, па сматра да се може закључити да је Правобранилаштво у свом раду 



16. МАРТ 2020.          С Л У Ж Б Е Н И   Л И С Т               БРОЈ 10     СТРАНА |    105

и 2011.Г. завело је укупно 279 предмета од којих се 118 поедмета односи на накнаду 
штете причињену уједом паса луталица, што не преставља ни трећину годишњег 
прилива упредмета само у току 2015.г. по истом основу, па сматра да се ни настали 
трошкови не могу упоређивати паушално како то чини стручна комисија.

У Изјашњењу правобраниоца се даље наводи да је извршеним увидом у 
судски роковник Правобранилаштво утврдило да је дана 27.11.2014.године
Правобранилаштво имапо заказано 11 предмета у раду од којих су се 4 предмета 
прекпапала са заказаним термином од 10,45 часова, тужиље Слободанке. Због 
наведеног, Правобранилаштво је град Зајечар заступало у другим спорним 
предметима, јер је у наведеном предмету П.1233/14 било неспорно да дуговани 
износ породиљи Слободанки Ђ. није исплаћен. Ово се исто односи и на предмет 
Привредног суда у Зајечару П.234/14 у коме је овлашћени пуномоћник тужиоца је 
био адвокат, а не Правобранилаштво града, а да је Правобранилаштво  поднело 
предлог за повраћај у пређашње стање, с обзиром да је адвокат био спречена да 
присуствује расправи, а Правобранилац је због великог броја заказаних предмета 
дана 04.02.2015.године закаснио на расправу, заказану за 13 часова пред 
Привредним судом у Зајечару и о кашњењу обавестила судију. Предлог за повраћај у 
пређашње стање правобраниоца и овлашћеног пуномоћника Апелациони суд у 
Београду није прихватио, што сматра да спада у слободно судско уверење.

Надаље се Изјашњењем истиче да је Правобранилаштву након одржане 
седнице Скупштине града Зајечара 04.04.2014.године достављена Одлука о 
покретању поступка ликвидације над Агенцијом за рурални развој Грљан бр. 011-59 и 
сачињени Уговор о раду, закључен између града Зајечара и Драгане Живадиновић 
као ликвидационог управника, као и да Правобранилаштво није учествовало у 
креирању текста Одлуке Скупштине града, нити је учествовало у договору 
постигнутом између града и Драгане Живадиновић у погледу утврђене накнаде за 
рад ликвидационог управника, нити је учествовало у писању наведеног Уговора о 
раду. Додаје се да потврда Правобраниоца о правној ваљаности на Уговору М.46/14 
не представља штету за буџет града, јер су сви ликвидациони управници имали 
право на накнаду за свој рад као и да су закључивани истоветни уговори између 
града и осталих ликвидационих управника по истом основу, а које Правобарнилац 
није потписао и оверио као правно ваљане. Истиче се да за пропуст у Одлуци 
Скупштине града није одговорно Правобранилаштво града јер исти не учествује у 
изради текста Одлуке.

У Изјашњењу Правобранилаштва се у вези предмета П.838/15 наводи да је 
Градско веће града Зајечара донело Закључак 03 бр. 02-107/15 од 03.04.2015.г. којим 
град Зајечар преузима обавезу МЗ Велики Извор према АД "Пут”3ајечар, јер се сви 
уговорени радови између тужиоца АД ”Пут"Зајечар и МЗ Велики Извор, односе на 
саобраћајнице које су у власништву града Зајечара. Додаје се да се у списима 
предмета налазе  Уговори о извођењу радова, фактура тужиоца и оверена коначна 
ситуација, а што је доказ о основаности потраживања тужиоца. Надаље се наводи 
да је у циљу исплате дугованог износа, градоначелник града Зајечара дана 
11.09.2015.године наложио Правобранилаштву града Зајечара да повуче одговор на 
тужбу о чему је сачињена службена белешка, која се налази у списима предмета. 
Додаје се да. имајући у виду да у конкретном случају није споран ни основ ни висина 
постављеног захтева тужиоца, то је погрешан закључак стручне комисије да град 
Зајечар повлачењем одговора на тужбу није искористио своје право на одговор на 
тужбу јер се заправо ради о исплати основаног потраживања тужиоца .

Изјашњењем се додаје да је стручна комисија од 2.312 прегледаник предмета, 
у свом извештају изнела примедбе на рад и поступање Правобранилаштва у 28 
предмета, па сматра да се може закључити да је Правобранилаштво у свом раду 

настојало да одговорно, савесно и законито штити интерес града Зајечара. Додаје  
да је рад Правобранилаштва био предмет контроле и Држазне ревизорске 
институције која је искључиво контролисапа предмете у којима је потраживање 
повериоца према граду исказано у више од десетина милиона динара, са обавезом 
Правобранилаштва да ревизорима опише чињенично стање у наведеним 
предметима и преда копије списа предмета. У свом извештају Државна ревизорска 
институција није упутила ни једну примедбу која се односи на рад 
Правобранилаштва.

Градоначелник града Зајечара размотрио је Извештај Стручне комисије од 
26.10.2017.године и Изјашњење Правобранилаштва града Зајечара на Извештај 
Стручне комисије ЈП. 71/17 од 03.11.2017.године и проследио их Градском већу 
града Зајечара. 

Градско веће града Зајечара је увидом у Извештај Стручне комисије и 
Извештај Правобранилаштва и детаљном анализом истих, утврдило да Извештај 
Стручне комисије треба прихватити као веродостојан, с обзиром да је исти сачињен 
од стране стручних лица – дипломираних правника са положеним правосудним 
испитом, да је исти дат објективно, непристрасно и да је заснован на утврђеним 
чињеницама из случајног одабира премета. Такође, овај извештај је дат детаљно са 
навођењем свих премдета у којима је вршен увид, навођењем свих предузетих 
радњи као и недостацима које је ова комисија нашла.

Градско веће града Зајечара је ценило и наводе правобраниоца али је нашло 
да су ови наводи неосновани и очигледно дати како би се избегла њена одговорност. 
Тако наводи правобраниоца да није могла да врши увид у уплате дужника су сами по 
себи  контрадикторни где прво наводи да није могла да има увид а касније да су јој 
достављани извештаји Одељења за финансије из којих утврђује да постоје још неке 
обавезе по другим основама. Поред тога, дужност је правобраниоца да проверава и 
прати уплате, нарочито оних повериоца и дужника који су пред судом или другим 
органом покренули било који поступак а који се односи на било које потраживање 
које град треба да исплати као и да се стара да рате са којима се касни у исплати, 
одмах по протеку рока за исплату, наплати принудним путем. Ово поготову у 
предмету који се односи на закључен Споразум којим је измењена судска одлука на 
штету града  и  где је не подношење предлога за извршење у моменту доцње довело 
до тога да потраживање од овог дужника није могло бити наплаћено због 
неликвидности дужника у 2016.г. када је поднет предлог за извршење. Даље, наводи 
правобраниоца да је износ од 949.224,00 динара у предмету И.49/16 требао бити 
умањен по основу куповине непокретности Тимочке телевизије и радија такође 
указују на непознавање прописа правобраниоца обзиром да се пребијање 
потраживања може вршити само у судском поступку код правних лица који су 
буџетски коринсици јер ова правна лица немају могућност самоиницијативног 
умањења својих обавеза. Такође, Веће је разматрало и изјашњење правобраниоца 
да је извршитељ Душан Илић спровео предложена извшрења у 2017.г. те налази да 
ово не умањује одговорност правобраниоца за његово несавесно поступање као ни 
наводи да иста није била упозната са дуговањима субјеката који заступа пре њеног 
именовања, обзиром да је била дужна да ступањем на фунцију изврши увид у све 
предмете који су у том тренутку у раду, односно у уговоре који за град стварају било 
какву обавезу. Што се тиче навода да је правобранилац признањем тужбених 
захтева на рочишту умањила износе који се потражују код тужби за накнаду штете од 
уједа паса луталица, Веће је нашло да иста имала могућност да и пре заказивања 
првог рочишта и то у одговору на тужбу, призна део потраживања који сматра 
оправданим а које признање би довело до тога да се тужиоцима не призна трошак 
првог рочишта, без да чека да тужиоци умање сами своја потраживања. У односу на 
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изјашење да је у раду имала много предмета те да због других заказаних рочишта 
није била у могућности да приступи свим заказаним рочиштима, Веће указује на то 
да је правобранилац Весна Бујић имала заменика, чија је обавеза да у случају 
немогућности одазива позиву правобраница замени истог на заказано рочиште. На 
крају, наводи правобраниоца да је радила по налогу те да о томе постоје службене 
белешке у предметима не могу се узети као оправдање за њено поступање обзиром 
да је правобранилац дужан да, уколико по усменом упозорењу налог од 
предпостављеног буде поновљен, писменим путем укаже на неправилности и 
недостатке, а нарочито код закључења уговора на којима потврђује њихову правну 
ваљаност и који стварају обавезу за странку коју заступа,  као што је конкретно 
Уговор о раду закључен са ликвидационим управником. 

Законом о правобранилаштву („Сл.гласник РС“ б р.55/14) чланом 2 став 4 
прописано је да уређење и организација, као и друга питања од значаја за рад 
правобранилаштва јединице локалне самоуправе се утврђују Одлуком јединице 
локалне самоуправе у складу са основама за уређење и организацију прописаних 
овим законом. Чланом 53 ст.2 Закона прописано је да се одредбе овог закона које се 
односе на Државно правобранилаштво примењују сходно и на правобранилаштво 
јединице локалне самоуправе. 

Одлуком о правобранилаштву града Зајечра (Сл.лист града Зајечара 
бр.51/2014 и 46/2017) којом се утврђује делокруг, организација и рад 
Правобранилаштва града Зајечара, чланом 2. став 1. Одлуке, прописано је да 
правобранилаштво обавља послове правне заштите имовинских права и интереса 
града Зајечара, њених органа и организација и других правних лица која врше 
послове од интереса за град Зајечар. Чланом 3 исте Одлуке прописано је да је 
правобранилаштво самостални орган који у складу са Законом и овом Одлуком 
преузима правне радње и користи правна средства пред судовима и другим 
надлежним органима и организацијама, ради остваривања имовинских права и 
интереса града Зајечара, њених органа и организација које се финансирају из буџета 
града док у заступању субјеката правобранилаштво има положај законског 
заступника или пуномоћника. Чланом 4. ставом 2. Одлуке прописано је да правно 
или физичко лице које има намеру да покреће поступак против града Зајечара може 
се обратити правобранилаштву са предлогом за споразумно решавање спорних 
односа те у том случају правобранилаштво је дужно да обавести подносиоца о 
захтеву у року од 30 дана од дана његовог пријема. Чланом 5 Одлуке прописано је 
да правобранилаштво прати и проучава правна питања од значаја за рад органа и 
правног лица које заступа као и питања у вези са применом закона и подзаконских 
аката киоја су од значаја за поступање у поступцима у којима учествује. 
Правобранилаштво даје правним лицима чија имовинска права и интереса заступа, 
на њихов захтев, правна мишљења приликом закључивања уговора, посебно 
уговора из области имовинско правних односа. Ставом 2 истог члана прописано је да 
када је у прописано законом да у одређеном поступку или за предузимање одређене 
радње је обавезно заступање странке од стране адвоката, правобранилаштво је 
овлашћено да предузима заступање под истим условима као и адвокат. 

Чланом 6 напред наведене Одлуке прописано је да правобраниоца поставља  
Скупштина града Зајечара док је чланом 9 прописано да је правобранилац града 
Зајечра за свој рад као и за рад Правобранилаштва одговоран Скупштини града 
Зајечара. 

Статутом Града Зајечара („Сл.лист града Зајечара“ бр.4/2919) чланом 40. став 
1. тачка 17. прописано је да је надлежност Скупштине града да поставља и 
разрешава правобраниоца Града Зајечара, док је одредбом члана 58. став 1 
прописано да се начин припреме, вођење и рад седнице Скупштине града и њених 
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изјашење да је у раду имала много предмета те да због других заказаних рочишта 
није била у могућности да приступи свим заказаним рочиштима, Веће указује на то 
да је правобранилац Весна Бујић имала заменика, чија је обавеза да у случају 
немогућности одазива позиву правобраница замени истог на заказано рочиште. На 
крају, наводи правобраниоца да је радила по налогу те да о томе постоје службене 
белешке у предметима не могу се узети као оправдање за њено поступање обзиром 
да је правобранилац дужан да, уколико по усменом упозорењу налог од 
предпостављеног буде поновљен, писменим путем укаже на неправилности и 
недостатке, а нарочито код закључења уговора на којима потврђује њихову правну 
ваљаност и који стварају обавезу за странку коју заступа,  као што је конкретно 
Уговор о раду закључен са ликвидационим управником. 

Законом о правобранилаштву („Сл.гласник РС“ б р.55/14) чланом 2 став 4 
прописано је да уређење и организација, као и друга питања од значаја за рад 
правобранилаштва јединице локалне самоуправе се утврђују Одлуком јединице 
локалне самоуправе у складу са основама за уређење и организацију прописаних 
овим законом. Чланом 53 ст.2 Закона прописано је да се одредбе овог закона које се 
односе на Државно правобранилаштво примењују сходно и на правобранилаштво 
јединице локалне самоуправе. 

Одлуком о правобранилаштву града Зајечра (Сл.лист града Зајечара 
бр.51/2014 и 46/2017) којом се утврђује делокруг, организација и рад 
Правобранилаштва града Зајечара, чланом 2. став 1. Одлуке, прописано је да 
правобранилаштво обавља послове правне заштите имовинских права и интереса 
града Зајечара, њених органа и организација и других правних лица која врше 
послове од интереса за град Зајечар. Чланом 3 исте Одлуке прописано је да је 
правобранилаштво самостални орган који у складу са Законом и овом Одлуком 
преузима правне радње и користи правна средства пред судовима и другим 
надлежним органима и организацијама, ради остваривања имовинских права и 
интереса града Зајечара, њених органа и организација које се финансирају из буџета 
града док у заступању субјеката правобранилаштво има положај законског 
заступника или пуномоћника. Чланом 4. ставом 2. Одлуке прописано је да правно 
или физичко лице које има намеру да покреће поступак против града Зајечара може 
се обратити правобранилаштву са предлогом за споразумно решавање спорних 
односа те у том случају правобранилаштво је дужно да обавести подносиоца о 
захтеву у року од 30 дана од дана његовог пријема. Чланом 5 Одлуке прописано је 
да правобранилаштво прати и проучава правна питања од значаја за рад органа и 
правног лица које заступа као и питања у вези са применом закона и подзаконских 
аката киоја су од значаја за поступање у поступцима у којима учествује. 
Правобранилаштво даје правним лицима чија имовинска права и интереса заступа, 
на њихов захтев, правна мишљења приликом закључивања уговора, посебно 
уговора из области имовинско правних односа. Ставом 2 истог члана прописано је да 
када је у прописано законом да у одређеном поступку или за предузимање одређене 
радње је обавезно заступање странке од стране адвоката, правобранилаштво је 
овлашћено да предузима заступање под истим условима као и адвокат. 

Чланом 6 напред наведене Одлуке прописано је да правобраниоца поставља  
Скупштина града Зајечара док је чланом 9 прописано да је правобранилац града 
Зајечра за свој рад као и за рад Правобранилаштва одговоран Скупштини града 
Зајечара. 

Статутом Града Зајечара („Сл.лист града Зајечара“ бр.4/2919) чланом 40. став 
1. тачка 17. прописано је да је надлежност Скупштине града да поставља и 
разрешава правобраниоца Града Зајечара, док је одредбом члана 58. став 1 
прописано да се начин припреме, вођење и рад седнице Скупштине града и њених 

радних тела и друга питања везана за њихов рад  уређује Пословником Скупштине. 
Пословником Скупштине града Зајечара („Сл.лист града Зајечара“ бр.8/2019) у 

члану 112 став 1 прописано је да предлог одлуке и другог акта из надлежности 
Скуштине града могу да поднесу: градоначелник, Градско веће, овлашћено радно 
тело Скупштине, одборник или група одборника као и грађани путем грађанске  
иницијативе у поступку утврђеним Законом и Статутом. 

Наиме, сходној примени члана 33. Закона о правобранилаштву који се 
примењује и на правобраниоца јединице локалне самоуправе, надзор над 
правобраниоцем јединице локалне самоуправе врши Скупштина града као орган који 
га је изабрао и коме правобранилац одговара за свој рад, на предлог заступника 
државног органа кога заступа, односно странке у поступку које заступа 
правобранилац. У конкретном случају, на предлог Градоначлника, као законског 
заступника странке коју је правобранилац заступао пред судом, оформљена је 
Стручна комисија која је утврдила недостатке у поступању правобраниоца у 
предметима у којима је заступала Град Зајечар, те је Градско веће, као овлашћено 
лице, поднело предлог Скупштини за покретање поступка разрешења (чл.33 ст.3 
Закона о правобраниоцу). 

Градско веће града Зајечара је утврдило да је правобранилац могао да 
затражи увид, издавање извода и копирање исправа и других списа из јавних 
регистра, конкретно увид у уплате које врши Одељење за финансије града Зајечара, 
као и увиде у друге регистре и списе предмета, а које списе су ови органи дужни да 
му доставе. Чињеница да правобранилац није од Одељења за финансије прибавио 
извештаје о извршним уплатама рата за поменути Споразум управо указује да 
правобранилац није адекватно поступао у овом предмету, те да није предузео све 
потребне мера и радње којима би спречио штету за странку коју заступа (чл.8 Закона 
о правобраниоцу). 

Такође, Градско веће града Зајечара налази да правобранилац није пратио и 
проучавао правна питања од значаја за рад државних органа као и примену закона и 
других општих аката када је то било од значаја за заштиту имовинских права и 
интереса јединице локалне самоуправе. Наиме, правобранилац је закључио 
Споразум о регулисању међусобних односа чиме је правноснажну и извршну судску 
одлуку променио у делу који се односи на рок у коме је обавеза морала бити 
плаћена. Овакво поступање правобраиоца је било на штету стране коју је заступао, 
односно на штету града, обзиром да се дужник ни након овога није држао динамике 
уплате а предлог за извршење је покренут након протека времена које није било 
разумно, обзиром да је правобраниоцу могло да буде познато да се ради о дужнику 
који је временом постајао наликвидан. Тачније, правобранилац је морао да се стара 
да се потраживање странке коју заступа наплати у најповољнијем тренутку за 
странку коју заступа. О уоченим проблемима правобранилац није обавестио државни 
орган (чл.14 Закона). Правобранилац је, супротно чл.5 Одлуке о правобранилаштву 
Града Зајечара, пропустио да да мишљење приликом закључивања уговора о раду 
са ликвидационим управником, обзриом да се овим уговором ствара обавеза за град 
Зајечар, те да се ради о уговору из области имовинско правних односа, већ је ставио 
свој потпис и потврдио правну ваљаност уговора који је био супротан законсим 
прописима, без упозорења о штеним последицама овог правног посла. 
Правобранилац је био дужан да када добије налог или захтев којим се крши Устав 
или Закон или угрожавају права органа кога заступа да о томе одмах, а најкасније 3 
дана од одбијања налога, писменим путем обавести издаваоца са образложеним 
налозима за одбијање поступања (чл.14 ст.5 Закона). Насупрот овоме, 
правобранилац је без писменог обавештења предузео радњу повлачења одговора на 
тужбу о чему је сачинио службену белешку која се не може сматрати обавештењем 
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јер није достављена органу који је упутио налог правобраниоцу. 
У премету у коме поред правобраниоца орган заступа адвокат, правобранилац 

је дужан да предузима заступање као и адвокат сходно Одлуци о правобранилаштву 
града Зајечара и Закону о правобраниоцу. Дакле, правобранилац је био дужан да зна 
за предузете радње адвоката као и за чињеницу да ли је адвокат приступио рочишту 
или не и у том случају предузме радње, односно овласти заменика на поступање,  
како се у поступку не би донела пресуда због изостанка. Ово поготову што се ради о 
правној ствари у којој је вредност спора преко 20 милиона динара. Оваквим 
поступањем као и додатном чињеницом да су се радом правобраниоца повећали 
трошкови судских поступака, гледајући период њеног поступања и период поступања 
предходног правобраниоца, неспорно се може утврдити да су се трошкоиви судских 
поступака вишеструко повећали те да је нестручно, несавесно и неажурно вођење 
предмета у којима је поступао правобранилац Весна Бујић начинило штету буџета 
Града Зајечара. 

Имајући у виду све напред наведено, на основу мишења Стручне комисије, 
изјашења правобраниоца Весне Бујић као и цитираних важћих законских одредаба,  
Градско веће града Зајечара утврђује да постоје недостаци у поступању градског 
правобраниоца те је сходно Одлуци о правобранилаштву града Зајечара и Закону о
правобранилаштву, поднело предлог за разрешење којим предлаже Скупштини 
града Зајечара да донесе Решење о разрешењу Правобраниоца града Зајечара, као 
у диспозитиву, а сходно Уставу, Закону о локалној самоуправи, Статуту Града 
Зајечара и Пословнику скуштине града, према законом уређеном поступку за 
доношења одлука из надлежности Скупштине града.  

Решење доставити: именованој, Одељењу за финансије, Одсеку за област 
радних односа и архиви.

Упутство о правном средству: Ово Решење је коначно. Против овог Решења 
може се поднети тужба Управном суду у Београду, ул. Немањина бр.9, у року од 30 
дана од дана пријема.

I број: 02-38/2020
У Зајечару, 16.03. 2020.године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
         

       ПРЕДСЕДНИК
                              Стефан Занков, с.р.    



16. МАРТ 2020.          С Л У Ж Б Е Н И   Л И С Т               БРОЈ 10     СТРАНА |    109

јер није достављена органу који је упутио налог правобраниоцу. 
У премету у коме поред правобраниоца орган заступа адвокат, правобранилац 

је дужан да предузима заступање као и адвокат сходно Одлуци о правобранилаштву 
града Зајечара и Закону о правобраниоцу. Дакле, правобранилац је био дужан да зна 
за предузете радње адвоката као и за чињеницу да ли је адвокат приступио рочишту 
или не и у том случају предузме радње, односно овласти заменика на поступање,  
како се у поступку не би донела пресуда због изостанка. Ово поготову што се ради о 
правној ствари у којој је вредност спора преко 20 милиона динара. Оваквим 
поступањем као и додатном чињеницом да су се радом правобраниоца повећали 
трошкови судских поступака, гледајући период њеног поступања и период поступања 
предходног правобраниоца, неспорно се може утврдити да су се трошкоиви судских 
поступака вишеструко повећали те да је нестручно, несавесно и неажурно вођење 
предмета у којима је поступао правобранилац Весна Бујић начинило штету буџета 
Града Зајечара. 

Имајући у виду све напред наведено, на основу мишења Стручне комисије, 
изјашења правобраниоца Весне Бујић као и цитираних важћих законских одредаба,  
Градско веће града Зајечара утврђује да постоје недостаци у поступању градског 
правобраниоца те је сходно Одлуци о правобранилаштву града Зајечара и Закону о
правобранилаштву, поднело предлог за разрешење којим предлаже Скупштини 
града Зајечара да донесе Решење о разрешењу Правобраниоца града Зајечара, као 
у диспозитиву, а сходно Уставу, Закону о локалној самоуправи, Статуту Града 
Зајечара и Пословнику скуштине града, према законом уређеном поступку за 
доношења одлука из надлежности Скупштине града.  

Решење доставити: именованој, Одељењу за финансије, Одсеку за област 
радних односа и архиви.

Упутство о правном средству: Ово Решење је коначно. Против овог Решења 
може се поднети тужба Управном суду у Београду, ул. Немањина бр.9, у року од 30 
дана од дана пријема.

I број: 02-38/2020
У Зајечару, 16.03. 2020.године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
         

       ПРЕДСЕДНИК
                              Стефан Занков, с.р.    

На основу члана 14. Закона о локалним изборима („Сл. гласник РС“, бр.  
129/2007, 34/2010-одлука УС, 54/2011 и 12/2020 ), члана 40. став 1. тачка 19. Статута 
Града Зајечара („Сл. лист Града Зајечара“, бр. 4/19) и члана 48. став 1.Пословника 
Скупштине града Зајечара („Сл. лист Града Зајечара“, бр. 8/19), Скупштина града 
Зајечара, на седници одржаној 16.03.2020. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању председника, чланова и секретара Градске изборне комисије Града

Зајечара у сталном саставу и њихових заменика

I

Овим Решењем именују се председник и чланови Градске изборне комисије 
Града Зајечара у сталном саставу и њихови заменици и то:

- председник

           Марко Минић, дипломирани правник 
(на предлог Одборничке групе „БОШКО НИЧИЋ-ПОКРЕТ ЗА КРАЈИНУ“)

- заменик председника

            Марко Ђуричић, дипломирани правник
( на предлог Одборничке групе „БОШКО НИЧИЋ-ПОКРЕТ ЗА КРАЈИНУ“)

− чланови

1. Ана Ничић, дипломирани правник, члан
(на предлог Одборничке групе „БОШКО НИЧИЋ-ПОКРЕТ ЗА КРАЈИНУ“)

         Милена Ивановић, дипломирани правник, заменик члана
(на предлог Одборничке групе „БОШКО НИЧИЋ-ПОКРЕТ ЗА КРАЈИНУ“)

2. Саша Стојановић, електротехничар за  мреже и постројења, члан, 
(на предлог Одборничке групе „БОШКО НИЧИЋ-ПОКРЕТ ЗА КРАЈИНУ“)

         Ивана Димитријевић дипломирани правник, заменик члана
(на предлог Одборничке групе „БОШКО НИЧИЋ-ПОКРЕТ ЗА КРАЈИНУ“)

3. Биљана Поповић, дипломирани правник, члан
(на предлог Одборничке групе „БОШКО НИЧИЋ-ПОКРЕТ ЗА КРАЈИНУ“)

         Тања Рангелов, дипломирани правник, заменик члана
(на предлог Одборничке групе „БОШКО НИЧИЋ-ПОКРЕТ ЗА КРАЈИНУ“)

4. Сунчица Лалић Стојановић, дипломирани економиста,члан,
(на предлог Одборничке групе „Српска напредна странка“)
Властимир Станковић, дипломирани правник, заменик члана
(на предлог Одборничке групе „Српска напредна странка“)           

5. Биљана Бубања, дипломирани менаџер, члан
(на предлог Одборничке групе „Српска напредна странка“)

          Драгана Ваљевић, дипломирани правник, заменик члана
(на предлог Одборничке групе „Српска напредна странка“)
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6. Душан Радисављевић, дипломирани правник, члан
(на предлог Одборничке групе „Победа за наш Град-др Ненад Ристовић“)

           Ивана Перић, дипломирани правник, заменик члана
(на предлог Одборничке групе „Победа за наш Град-др Ненад Ристовић“)

7. Томислав Радовић, Доцент правних наука, члан
(на предлог Одборничке групе „ИВИЦА ДАЧИЋ-СПС,ЈС“)

           Оливер Станојевић, дипл.инж. информатике ,заменик члана
(на предлог Одборничке групе „ИВИЦА ДАЧИЋ-СПС,ЈС“)

8.  Нина Погарчић, дипломирани историчар уметности, члан
(на предлог Одборничке групе „ЧЕСМЕ“)

          Даниел Ђорђевић, дипломирани економиста, заменик члана
(на предлог Одборничке групе „ЧЕСМЕ“)

II

Овим Решењем именују се секретар и заменик секретара Градске изборне 
комисије и то:

Ненад Динуловић, дипломирани правник, секретар
Марина Стефановић, дипломирани правник, заменик секретара.

III

Даном ступања на снагу овог Решења престаје да важи Решење о именовању 
председника, чланова и секретара Градске изборне комисије Града Зајечара у сталном 
саставу и њихових заменика („Сл. лист Града Зајечара“, бр. 34/2017).  

IV

Решење доставити именованима и објавити у „Службеном листу Града Зајечара“.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења допуштена је жалба 
Управном суду у Београду, у року од 24 часа од доношења решења. 

I бр. 02-39/2020
У Зајечару, 16.03.2020. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК
Стефан Занков,с.р.



16. МАРТ 2020.          С Л У Ж Б Е Н И   Л И С Т               БРОЈ 10     СТРАНА |    111

6. Душан Радисављевић, дипломирани правник, члан
(на предлог Одборничке групе „Победа за наш Град-др Ненад Ристовић“)

           Ивана Перић, дипломирани правник, заменик члана
(на предлог Одборничке групе „Победа за наш Град-др Ненад Ристовић“)

7. Томислав Радовић, Доцент правних наука, члан
(на предлог Одборничке групе „ИВИЦА ДАЧИЋ-СПС,ЈС“)

           Оливер Станојевић, дипл.инж. информатике ,заменик члана
(на предлог Одборничке групе „ИВИЦА ДАЧИЋ-СПС,ЈС“)

8.  Нина Погарчић, дипломирани историчар уметности, члан
(на предлог Одборничке групе „ЧЕСМЕ“)

          Даниел Ђорђевић, дипломирани економиста, заменик члана
(на предлог Одборничке групе „ЧЕСМЕ“)

II

Овим Решењем именују се секретар и заменик секретара Градске изборне 
комисије и то:

Ненад Динуловић, дипломирани правник, секретар
Марина Стефановић, дипломирани правник, заменик секретара.

III

Даном ступања на снагу овог Решења престаје да важи Решење о именовању 
председника, чланова и секретара Градске изборне комисије Града Зајечара у сталном 
саставу и њихових заменика („Сл. лист Града Зајечара“, бр. 34/2017).  

IV

Решење доставити именованима и објавити у „Службеном листу Града Зајечара“.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења допуштена је жалба 
Управном суду у Београду, у року од 24 часа од доношења решења. 

I бр. 02-39/2020
У Зајечару, 16.03.2020. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК
Стефан Занков,с.р.

 На основу члана 40. став 1. тачка 50. и члана 44. став 1. Статута града Зајечара 
("Сл. лист града Зајечара", бр. 4/19) и члана 31. став 1.и 2. Пословника Скупштине града 
Зајечара („Сл. лист града Зајечара“ број 8/19), Скупштина града Зајечара, на седници 
одржаној 16.03.2020. године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о избору председника Одбора за избор и именовања, награде и признања 

Скупштине града Зајечара 
 
 
 
I 
 

    БИРА СЕ Слободан Перчић, одборник Скупштине града Зајечара, за председника 
Одбора за избор и именовања, награде и признања Скупштине града Зајечара, уместо 
пок.Јовице Михаиловића. 
 

II 
 

 Решење објавити у "Службеном листу града Зајечара". 
 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 У члану 40.став 1 тачка 50. и члану 44. став 1. Статута града Зајечара, прописано 
је да Скупштина града, образује стална и повремена радна тела за разматрање питања 
из своје надлежности. Чланом 30. Пословника Скупштине града Зајечара, утврђена су 
стална радна тела које Скупштина града образује, а међу њима је и Одбор за избор и 
именовања, награде и признања Скупштине града Зајечара. 
 Чланом 31. овог Пословника, одређено је да се председник и заменик председника 
одбора, бирају из реда одборника, а чланови из реда одборника и грађана, по правилу, 
на предлог одборничких група, сразмерно броју одборника које имају у Скупштини града.
  
 Скупштина града Зајечара је Решењем, I бр. 02-101/2019 од 08.05.2019. године, 
изабрала, сада пок. Јовицу Михаиловића, одборника Скупштине града Зајечара за 
председника Одбора за избор и именовања, награде и признања, на предлог Одборничке 
групе: „Српска напредна странка“. 
 На 34.седници Скупштине града Зајечара, одржаној 25.12.2019. године, 
констатовано је да је преминулом Јовици Михаиловићу престао мандат председника 
Одбора за избор и именовања, награде и признања Скупштине града Зајечара. 
 Одборничка група: „Српска напредна странка“, на чији је предлог био изабран, 
предложила је да се уместо њега, за председника наведеног Одбора, изабере Слободан 
Перчић, одборник Скупштине града Зајечара. 
 
 Имајући у виду напред наведено, донето је Решење као у диспозитиву. 
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 ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се покренути управни 
спор подношењем тужбе Управном суду у Београду у року од 30 дана од дана пријема 
овог Решења. 
 Решење доставити: именованом, Одељењу за финансије Градске управе града 
Зајечара и архиви. 
 
 I број: 02-40/2020 
 У Зајечару, 16.03.2020. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

          
              ПРЕДСЕДНИК   
                                                                                        Стефан Занков,с.р. 
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 ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се покренути управни 
спор подношењем тужбе Управном суду у Београду у року од 30 дана од дана пријема 
овог Решења. 
 Решење доставити: именованом, Одељењу за финансије Градске управе града 
Зајечара и архиви. 
 
 I број: 02-40/2020 
 У Зајечару, 16.03.2020. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

          
              ПРЕДСЕДНИК   
                                                                                        Стефан Занков,с.р. 

 На основу члана 31. и 32. Пословника Скупштине града Зајечара („Сл. лист Града 
Зајечара“ број 8/19), Скупштина града Зајечара, на седници одржаној 16.03.2020. године, 
донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу  заменика председника и члана 

 Одбора за административна питања 
 
I 
 

 РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности у Одбору за административна питања, и то: 
 
 1. Данијел Илић, заменик председника 
 2. Јована Тошић, члан 
 
                                                                         II 
 
    Решење објавити у "Службеном листу града Зајечара". 

 
  О б р а з л о ж е њ е  

  
 У члану 32.Пословника Скупштине града Зајечара прописано је, између осталог, да 
Скупштина може и пре истека рока на који су изабрани, разрешити председника, 
заменика председника или поједине чланове сталних радних тела и изабрати нове путем 
појединачног кандидовања и избора. Предлог за разрешење може поднети: председник 
Скупштине, председник радног тела или група од најмање 5 одборника. Члан Одбора 
разрешен је кад за то гласа већина одборника присутних на седници Скупштине. 
 Скупштина града Зајечара је Решењем, I бр. 02-99/2019 од 08.05.2019. године, 
изабрала Данијела Илића, одборника Скупштине града Зајечара за заменика 
председника и Јовану Тошић за члана Одбора за административна питања, на предлог 
Одборничке групе: „БОШКО НИЧИЋ – ПОКРЕТ ЗА КРАЈИНУ“. 
 Председница Одбора за административна питања, сагласно члану 32.став 2. 
Пословника Скупштине града Зајечара, поднела је предлог за разрешење Данијела 
Илића и Јоване Тошић, због недоласка на седнице овог Одбора.  

Имајући у виду напред наведено, донето је решење као у диспозитиву.
 ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се покренути управни 
спор подношењем тужбе Управном суду у Београду у року од 30 дана од дана пријема 
овог Решења. 
 Решење доставити: именованима, Одељењу за финансије Градске управе града 
Зајечара и архиви. 
 
 I број: 02-41/2020 
 У Зајечару, 16.03.2020. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
          
            ПРЕДСЕДНИК   
                                                           Стефан Занковс,р. 
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 На основу члана 40. став 1. тачка 50. и члана 44. став 1. Статута града Зајечара 
("Сл. лист града Зајечара", бр. 4/19), члана 31.став 1. и 2. Пословника Скупштине града 
Зајечара („Сл. лист Града Зајечара“ број 8/19), Скупштина града Зајечара, на седници 
одржаној 16.03.2020. године, донела је 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о избору заменика председника 

 Одбора за административна питања 
 
 
 
I 
 

    БИРА СЕ Александра Николић, одборница Скупштине града Зајечара за 
заменицу председника Одбора за административна питања. 
  
                                                                         II 
 
 Решење објавити у "Службеном листу града Зајечара". 
 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
  
 У члану 40.став 1 тачка 50. и члану 44. став 1. Статута града Зајечара, прописано 
је да Скупштина града, образује стална и повремена радна тела за разматрање питања 
из своје надлежности. Чланом 30. Пословника Скупштине града Зајечара, утврђена су 
стална радна тела које Скупштина града образује, а међу њима је и Одбор за 
административна питања Скупштине града Зајечара. 
 Чланом 31. овог Пословника, одређено је да се председник и заменик председника 
одбора, бирају из реда одборника, а чланови из реда одборника и грађана, по правилу, 
на предлог одборничких група, сразмерно броју одборника које имају у Скупштини града.
  
 Скупштина града Зајечара је Решењем, I бр. 02-99/2019 од 08.05.2019. године, 
изабрала Данијела Илића, одборника Скупштине града Зајечара за заменика 
председника Одбора за административна питања, на предлог Одборничке групе: 
„БОШКО НИЧИЋ – ПОКРЕТ ЗА КРАЈИНУ“. 
 Скупштина града Зајечара, је на предлог председнице Одбора за административна 
питања разрешила Данијела Илића због недоласка на седнице овог Одбора. 
 Одборничка група: „БОШКО НИЧИЋ – ПОКРЕТ ЗА КРАЈИНУ“ предложила је да се 
за заменика председника Одбора, уместо разрешеног Данијела Илића изабере 
Александра Николић, одборница Скупштине града Зајечара. 
 
 Имајући у виду напред наведено, донето је решење као у диспозитиву. 
 
 ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се покренути управни 
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 На основу члана 40. став 1. тачка 50. и члана 44. став 1. Статута града Зајечара 
("Сл. лист града Зајечара", бр. 4/19), члана 31.став 1. и 2. Пословника Скупштине града 
Зајечара („Сл. лист Града Зајечара“ број 8/19), Скупштина града Зајечара, на седници 
одржаној 16.03.2020. године, донела је 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о избору заменика председника 

 Одбора за административна питања 
 
 
 
I 
 

    БИРА СЕ Александра Николић, одборница Скупштине града Зајечара за 
заменицу председника Одбора за административна питања. 
  
                                                                         II 
 
 Решење објавити у "Службеном листу града Зајечара". 
 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
  
 У члану 40.став 1 тачка 50. и члану 44. став 1. Статута града Зајечара, прописано 
је да Скупштина града, образује стална и повремена радна тела за разматрање питања 
из своје надлежности. Чланом 30. Пословника Скупштине града Зајечара, утврђена су 
стална радна тела које Скупштина града образује, а међу њима је и Одбор за 
административна питања Скупштине града Зајечара. 
 Чланом 31. овог Пословника, одређено је да се председник и заменик председника 
одбора, бирају из реда одборника, а чланови из реда одборника и грађана, по правилу, 
на предлог одборничких група, сразмерно броју одборника које имају у Скупштини града.
  
 Скупштина града Зајечара је Решењем, I бр. 02-99/2019 од 08.05.2019. године, 
изабрала Данијела Илића, одборника Скупштине града Зајечара за заменика 
председника Одбора за административна питања, на предлог Одборничке групе: 
„БОШКО НИЧИЋ – ПОКРЕТ ЗА КРАЈИНУ“. 
 Скупштина града Зајечара, је на предлог председнице Одбора за административна 
питања разрешила Данијела Илића због недоласка на седнице овог Одбора. 
 Одборничка група: „БОШКО НИЧИЋ – ПОКРЕТ ЗА КРАЈИНУ“ предложила је да се 
за заменика председника Одбора, уместо разрешеног Данијела Илића изабере 
Александра Николић, одборница Скупштине града Зајечара. 
 
 Имајући у виду напред наведено, донето је решење као у диспозитиву. 
 
 ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се покренути управни 

спор подношењем тужбе Управном суду у Београду у року од 30 дана од дана пријема 
овог Решења. 
 
 Решење доставити: именованој, Одељењу за финансије Градске управе града 
Зајечара и архиви. 
 
 I број: 02-42/2020 
 У Зајечару, 16.03.2020. године 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

          
             ПРЕДСЕДНИК   
                                                 Стефан Занков с.р. 
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 На основу члана 40. став 1. тачка 50. и члана 44. став 1. Статута града Зајечара 
("Сл. лист града Зајечара", бр. 4/19), члана 31. став 1. и 2. Пословника Скупштине града 
Зајечара („Сл. лист Града Зајечара“ број 8/19), Скупштина града Зајечара, на седници 
одржаној 16.03.2020. године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о избору члана  Одбора за административна питања 

       на предлог Одборничке групе: „БОШКО НИЧИЋ – ПОКРЕТ ЗА КРАЈИНУ“ 
 
 

 
I 
 

    БИРА СЕ Наташа Гмитровић, одборница Скупштине града Зајечара за члана 
Одбора за административна питања. 
  
                                                                         II 
 
 Решење објавити у "Службеном листу града Зајечара". 
 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
  
 У члану 40.став 1 тачка 50. и члану 44. став 1. Статута града Зајечара, прописано 
је да Скупштина града, образује стална и повремена радна тела за разматрање питања 
из своје надлежности. Чланом 30. Пословника Скупштине града Зајечара, утврђена су 
стална радна тела које Скупштина града образује, а међу њима је и Одбор за 
административна питања Скупштине града Зајечара. 
 Чланом 31. овог Пословника, одређено је да се председник и заменик председника 
одбора, бирају из реда одборника, а чланови из реда одборника и грађана, по правилу, 
на предлог одборничких група, сразмерно броју одборника које имају у Скупштини града.
  
 Скупштина града Зајечара је Решењем, I бр. 02-99/2019 од 08.05.2019. године, 
изабрала Јовану Тошић, за члана Одбора за административна питања, на предлог 
Одборничке групе: „БОШКО НИЧИЋ – ПОКРЕТ ЗА КРАЈИНУ“. 
 Скупштина града Зајечара, је на предлог председнице Одбора за административна 
питања разрешила Јовану Тошић, због недоласка на седнице овог Одбора. 
 Одборничка група: „БОШКО НИЧИЋ – ПОКРЕТ ЗА КРАЈИНУ“ предложила је да се 
за новог члана Одбора, уместо разрешене Јоване Тошић изабере Наташа Гмитровић, 
одборница Скупштине града Зајечара. 
 
 Имајући у виду напред наведено, донето је решење као у диспозитиву.
 
 
 
 
 ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се покренути управни 
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 На основу члана 40. став 1. тачка 50. и члана 44. став 1. Статута града Зајечара 
("Сл. лист града Зајечара", бр. 4/19), члана 31. став 1. и 2. Пословника Скупштине града 
Зајечара („Сл. лист Града Зајечара“ број 8/19), Скупштина града Зајечара, на седници 
одржаној 16.03.2020. године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о избору члана  Одбора за административна питања 

       на предлог Одборничке групе: „БОШКО НИЧИЋ – ПОКРЕТ ЗА КРАЈИНУ“ 
 
 

 
I 
 

    БИРА СЕ Наташа Гмитровић, одборница Скупштине града Зајечара за члана 
Одбора за административна питања. 
  
                                                                         II 
 
 Решење објавити у "Службеном листу града Зајечара". 
 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
  
 У члану 40.став 1 тачка 50. и члану 44. став 1. Статута града Зајечара, прописано 
је да Скупштина града, образује стална и повремена радна тела за разматрање питања 
из своје надлежности. Чланом 30. Пословника Скупштине града Зајечара, утврђена су 
стална радна тела које Скупштина града образује, а међу њима је и Одбор за 
административна питања Скупштине града Зајечара. 
 Чланом 31. овог Пословника, одређено је да се председник и заменик председника 
одбора, бирају из реда одборника, а чланови из реда одборника и грађана, по правилу, 
на предлог одборничких група, сразмерно броју одборника које имају у Скупштини града.
  
 Скупштина града Зајечара је Решењем, I бр. 02-99/2019 од 08.05.2019. године, 
изабрала Јовану Тошић, за члана Одбора за административна питања, на предлог 
Одборничке групе: „БОШКО НИЧИЋ – ПОКРЕТ ЗА КРАЈИНУ“. 
 Скупштина града Зајечара, је на предлог председнице Одбора за административна 
питања разрешила Јовану Тошић, због недоласка на седнице овог Одбора. 
 Одборничка група: „БОШКО НИЧИЋ – ПОКРЕТ ЗА КРАЈИНУ“ предложила је да се 
за новог члана Одбора, уместо разрешене Јоване Тошић изабере Наташа Гмитровић, 
одборница Скупштине града Зајечара. 
 
 Имајући у виду напред наведено, донето је решење као у диспозитиву.
 
 
 
 
 ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се покренути управни 

спор подношењем тужбе Управном суду у Београду у року од 30 дана од дана пријема 
овог Решења. 
 
 Решење доставити: именованој, Одељењу за финансије Градске управе града 
Зајечара и архиви. 
 
 I број: 02-43/2020 
 У Зајечару, 16.03.2020. године 
 
                                         СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА     

     
             ПРЕДСЕДНИК   
                                                 Стефан Занков,с.р. 
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 На основу члана 40. став 1. тачка 50. и члана 44. став 1. Статута града Зајечара 
("Сл. лист града Зајечара", бр. 4/19), члана 31. став 1. и 2. Пословника Скупштине града 
Зајечара („Сл. лист Града Зајечара“ број 8/19), Скупштина града Зајечара, на седници 
одржаној 16.03.2020. године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о избору члана  Одбора за административна питања 

на предлог Одборничке групе: „Српска напредна странка“ 
 
 
 
I 
 

    БИРА СЕ Марина Стефановић, економски техничар из Зајечара, за члана Одбора 
за административна питања, уместо пок. Јовице Михаиловића. 
  
                                                                         II 
 
 Решење објавити у "Службеном листу града Зајечара". 
 

 
О б р а з л о ж е њ е 

  
 У члану 40.став 1 тачка 50. и члану 44. став 1. Статута града Зајечара, прописано 
је да Скупштина града, образује стална и повремена радна тела за разматрање питања 
из своје надлежности. Чланом 30. Пословника Скупштине града Зајечара, утврђена су 
стална радна тела које Скупштина града образује, а међу њима је и Одбор за 
административна питања Скупштине града Зајечара. 
 Чланом 31. овог Пословника, одређено је да се председник и заменик председника 
одбора, бирају из реда одборника, а чланови из реда одборника и грађана, по правилу, 
на предлог одборничких група, сразмерно броју одборника које имају у Скупштини града.
  
 Скупштина града Зајечара је Решењем, I бр. 02-99/2019 од 08.05.2019. године, 
изабрала, сада пок. Јовицу Михаиловића, одборника Скупштине града Зајечара за члана 
Одбора за административна питања, на предлог Одборничке групе: „Српска напредна 
странка“. 
 На 34.седници Скупштине града Зајечара, одржаној 25.12.2019. године, 
констатовано је да је преминулом Јовици Михаиловићу престао мандат члана Одбора за  
административна питања Скупштине града Зајечара. 
 Одборничка група: „Српска напредна странка“, на чији је предлог био изабран, 
предложила је да се уместо њега, за председника  наведеног Одбора, изабере Марина 
Стефановић, економски техничар из Зајечара. 
 
 Имајући у виду напред наведено, донето је решење као у диспозитиву.
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 ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се покренути управни 
спор подношењем тужбе Управном суду у Београду у року од 30 дана од дана пријема 
овог Решења. 
 Решење доставити: именованој, Одељењу за финансије Градске управе града 
Зајечара и архиви. 
 
 I број: 02-44/2020 
 У Зајечару, 16.03.2020. године 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
          
             ПРЕДСЕДНИК   
                                                 Стефан Занков,с.р. 
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